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திறந்த மூலத்திற்கு
எவ்வாறு பங்களிப்பது

திறந்த மூலத்திற்கு பங்களிக்க விரும்புகிறீர்க_ா?
புதியவர்கள் Qற்றும் துடைறத்ஜேதர்ந்ஜேதார்க்கான, 
திறந்த மூல பங்களிப்புகடை_ உருவாக்கும் ஒரு 
வழிகாட்டி.



1. ஏன் திறந்த மூலத்திற்கு
பங்களிக்க ஜேவண்டும்?

[Freenode] இல் பணிபுரிந்து, பின்னர் நான் 
பல்கடைலக்கழகத்தில் என் படிப்பிற்காகவும், 
எனது ஜேவடைலக்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் 
பல திறன்கடை_ எனக்குப் வெபற்றுத்தந்த்து. பணித்
திட்#த்தில் ஜேவடைல வெpய்வது எந்த அ_விற்கு 
உதவியஜேதா அந்த அ_விற்கு திறந்த மூல 
திட்#த்தில் பணி வெpய்வது எனக்கு உதவுகிறது 
என்று நிடைனக்கிஜேறன்!



— @errietta, “நான் ஏன் திறந்த மூலத்திற்கு 
பங்களிக்க விரும்புகிஜேறன்?”

திறந்த மூலத்திற்கான பங்களிப்பு, நீங்கள் 
கற்படைன வெpய்யக்கூடிய எந்தவெவாரு 
திறனு#னும் கற்றல், கற்பித்தல் Qற்றும் 
அனுபவத்டைத உருவாக்க ஒரு பயனளிக்கும் 
வழியாகும்.

ஏன் Qக்கள் திறந்த மூலத்திற்கு பங்களிக்க 
ஜேவண்டும்? நிடைறய காரணங்கள்!

இருக்கும் திறன்கடை_ ஜேQம்படுத்தவும்

நீங்கள் பயிற்சிக்காக குறியீட்டு, பயனர் 
இடை#முக வடிவடைQப்பு, வடைரகடைல திட்#ம், 
எழுதுதல் அல்லது ஒழுங்குபடுத்துதல் 
ஜேபான்றவற்டைற ஜேதடுகிறீர்கள் என்றால், திறந்த 
மூல திட்#த்தில் உங்களுக்கு ஒரு பணி உள்_து.

ஒப்பான விஷயங்களில் ஆர்வQாக 
உள்_வர்கடை_ pந்திக்க

நல்ல, வரஜேவற்பு pமூகங்கடை_க் வெகாண்# திறந்த
மூல திட்#ங்கள், Qக்கடை_ பல ஆண்டுகளுக்கு 
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பங்களிப்டைப வெபறுகின்றன. பல Qக்கள் திறந்த 
மூலத்தில் பங்ஜேகற்பதன் மூலம் வாழ்நாள் 
முழுவதும் நட்டைப உருவாக்குகிறார்கள், இது 
Qாநாட்டில் ஒருவருக்வெகாருவர் pந்திக்கஜேவா 
அல்லது வெபாரிட்ஜே#ாடை�ப் பற்றிய தாQதQான 
இரவு அரட்டை#களில் ஜேபசும் வடைர வெகாண்டு 
வெpல்லும்.

வழிகாட்டிகடை_ கண்#றிதல் Qற்றும் பிறருக்கு 
கற்பித்தல்

ஒரு பகிர்வு திட்#த்தில் Qற்றவர்களு#ன் 
ஜேவடைல வெpய்வது என்றால் நீங்கள் 
விஷயங்கடை_ எவ்வாறு வெpய்வது என்படைத 
வி_க்க ஜேவண்டும், ஜேQலும் உதவிக்காக 
பிறரி#ம் ஜேகட்கவும். கற்றல் Qற்றும் கற்பித்தல் 
வெpயல்கள் pம்பந்தப்பட்# அடைனவருக்கும் ஒரு 
பூரணQான வெpயலாகும்.

வெபாது கடைலப்வெபாருட்கடை_ உருவாக்குவதன் 
மூலம் உங்கள் நற்வெபயர் (Qற்றும் ஒரு வெதாழில்) 
வ_ர உதவும்



அடிப்படை#யில், உங்கள் திறந்த மூல ஜேவடைல 
அடைனத்டைதயும் வெபாதுQக்கட்குரியது, அதாவது 
நீங்கள் அவற்டைற இலவp வெpயல் வி_க்கQாக 
எங்கு ஜேவண்டுQானாலும் 
எடுத்துக்வெகாள்_லாம்.

Qக்கள் திறன்கடை_ அறிக

திறந்த மூல தடைலடைQ Qற்றும் முகாடைQத்துவ 
திறன்கடை_ நடை#முடைறப்படுத்துவதற்கான 
வாய்ப்டைப வழங்குகிறது, முரண்கடை_ தீர்ப்பது, 
Qக்கடை_ அணிகள் ஒழுங்குபடுத்துதல், 
ஜேவடைலகடை_ முக்கிய வரிடைpப்படுத்துதல்.

Qாற்றங்கள் வெpய்ய அதிகாரம் அளிக்கவல்லது, 
சிறிய Qாற்றங்க_ாயினும்

திறந்த மூலத்தில் பங்ஜேகற்க நீங்கள் வாழ்நாள் 
முழுவதும் பங்களிப்பு வெpய்ய 
ஜேவண்டியதில்டைல. நீங்கள் எப்ஜேபாதாவது ஒரு 
வடைலத்த_த்தில் ஒரு தட்#ச்சுப் பிடைழடைய 
பார்த்திருக்கிறீர்க_ா, யாஜேரனும் அடைத 
pரிவெpய்வார்கள் என கருதியிரிக்கிறீர்க_ா? திறந்த
மூல திட்#த்தில், நீங்கள் அடைத வெpய்ய முடியும். 



திறந்த மூல Qக்கள் தங்கள் வாழ்வில் 
வெpயலாண்டைQடைய உணர உதவுகிறது Qற்றும் 
அவர்கள் உலக அனுபவத்டைத வெபறுவது, 
அதுஜேவ Qன நிடைறவு தருகிறன்தாகும்.

2. பங்களிப்பதின் அர்த்தம்
என்ன

நீங்கள் ஒரு புதிய திறந்த மூல பங்களிப்பா_ராக 
இருந்தால், வெpயல்முடைற அச்சுறுத்தும். pரியான 
திட்#த்டைத எப்படி கண்டுபிடிப்பது? உங்களுக்கு
குறியீடு வெதரியாது என்றால் என்ன வெpய்வது? 
ஏதாவது தவறு ந#ந்தால் என்ன வெpய்வது?

வருத்தப்ப# ஜேவண்#ாம்! திறந்த மூல 
திட்#த்தில் ஈடுபடுவதற்கான எல்லாவித 
வழிகளும் உள்_ன, ஜேQலும் சில 
உதவிக்குறிப்புகள் உங்கள் அனுபவத்டைத 
வெபருக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.



நீங்கள் குறியீடு பங்களிக்க ஜேவண்டியதில்டைல

திறந்த மூலத்திற்கு பங்களிப்படைதப் பற்றி 
வெபாதுவான தவறான கருத்து நீங்கள் குறியீட்டை#
பங்களிக்க ஜேவண்டும். உண்டைQயில், இது 
வெபரும்பாலும் ஒரு திட்#த்தின் மிகவும் 
புறக்கணிக்கப்பட்# அல்லது 
கண்காணிக்கவில்டைல பிற பகுதிக_ாகும். இந்த 
வடைகயான பங்களிப்புகடை_ வழங்குவதன் 
மூலம் நீங்கள் திட்#த்திற்கு மிகப்வெபரியநன்டைQ 
வெpய்வீர்கள்.

நான் ஜேகாஜேகாபாட்களில் எனது பணிக்காக புகழ் 
வெபற்றிருக்கிஜேறன், ஆனால் ஜேகாஜேகாபாட்ஸ் 
கருவியில் எந்தவெவாரு உண்டைQயான 
ஜேவடைலயும் வெpய்யவில்டைல என்று 
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வெபரும்பாலான Qக்களுக்கு வெதரியாது. 
திட்#த்தில் என் ஜேநரம் வெபரும்பாலும் 
ஆவணங்கள் Qற்றும் வர்த்தக ஜேவடைல ஜேபான்ற 
விஷயங்கடை_ வெpய்வதாகும்.

— @orta, “இயல்பாகஜேவ OSS க்கு நகரவும்”

நீங்கள் குறியீட்டை# எழுத விரும்பினால் கூ#, 
பிற வடைகயான பங்களிப்புகள் ஒரு திட்#த்து#ன்
வெதா#ர்பு வெகாள்_வும் Qற்ற pமூக 
உறுப்பினர்கடை_ pந்திக்கவும் சிறந்த வழியாகும்.
அந்த உறவுகடை_ கட்டிவெயழுப்புதல் திட்#த்தின்
Qற்ற பகுதிகளிலும் ஜேவடைல வெpய்ய உங்களுக்கு 
வாய்ப்பளிக்கும்.
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Dூன் 17, 2002 அன்று என் சீரடைQப்புகடை_ 
ஏற்றுக்வெகாள்வடைதப் பற்றி நான் அஞ்pல் 
பட்டியலில் டைபத்தான் ஜேQம்பாட்டுக் குழுவி#ம்
(அதாவது டைபத்தான்-வெ#வ்) மின்னஞ்pல் 
அனுப்பிஜேனன். நான் விடைரவாக திறந்த மூல 
பிடைழடையப் கண்#றிந்ஜேதன், குழுவிற்கு 
மின்னஞ்pல் சுருக்கத் வெதாகுப்புக்கடை_த் 
வெதாகுத்து அனுப்ப முடிவு வெpய்ஜேதன். ஒரு 
தடைலப்டைபப் பற்றிய வி_க்கங்கடை_க் ஜேகட்கும் 
வெபாழுது அவர்கள் வெபாறுத்துக்வெகாள்_ 
வெpான்ன வெபாழுது, ஆனால் யாஜேரா ஒருவர் 
வெநருக்கடி உள்_ ஒன்டைற வெpய்ய ஜேவண்டி 
சுட்டிக்காட்டியடைத நான் கவனிக்க முடிந்தது.

— @brettcannon, “பராQரிப்பா_ர் கடைதகள்”

நிகழ்வு திட்#மி#ல்கடை_ விரும்புகிறீர்க_ா?

•திட்#ம் பற்றி பட்#டைறகள் அல்லது 
pந்திப்புகடை_ ஏற்பாடு 
வெpய்யுங்கள், @fzamperin NodeSchool க்கு 
வெpய்தடைத ஜேபால
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•திட்#த்தின் கலந்தாய்வு 
ஒழுங்குபடுத்துதல் (அப்படி ஒன்று 
இருந்தால்)

•உதவி pமூக உறுப்பினர்கள் pரியான 
கலந்தாய்வுகடை_ கண்டுபிடித்து 
ஜேபசுவதற்கான திட்#ங்கடை_ 
pQர்ப்பிக்கவும்

நீங்கள் வடிவடைQக்க விரும்புகிறீர்க_ா?

•திட்#த்தின் பயன்பாட்டிடைன 
ஜேQம்படுத்துவதற்கு Qறுகட்#டைQப்பு 
வடிவடைQப்புகடை_ அடைQத்தல்

•திட்#த்தின் வழிவெpலுத்தல் அல்லது 
பட்டியல்கடை_ QறுசீரடைQக்கவும் 
புதுப்பிக்கவும் பயனர் ஆராய்ச்சி 
ந#த்திடுங்கள், Drupal கூறுவடைதப்ஜேபால்

•திட்#த்தின் ஒரு நிடைலயான காட்சி 
வடிவடைQப்புக்கு உதவும் ஒரு பாணி 
வழிகாட்டி உருவாக்கவும்

https://www.drupal.org/community-initiatives/drupal-core/usability
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•டி-pர்ட்டுகளுக்கு ஓவியம் அல்லது புதிய
சின்னம் உருவாக்கவும், hapi.js’s 
பங்களிப்பா_ர்கள் வெpய்தடைதப்ஜேபால

நீங்கள் எழுத விரும்புகிறீர்க_ா?

•திட்#த்தின் ஆவணங்கடை_ எழுதுவது 
Qற்றும் ஜேQம்படுத்துவது

•திட்#ம் எவ்வாறு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது என்படைத 
காட்டும் உதாரணங்கள் ஒரு 
ஜேகாப்புடைறடைய வெதாகுத்தல்

•திட்#த்திற்கான ஒரு வெpய்திQ#டைலத் 
வெதா#ங்கவும் அல்லது அஞ்pல் 
பட்டியலிலிருந்த சிறப்பம்pங்கடை_க் 
வெதாகுக்கவும்

•திட்#த்திற்கான பயிற்சிடைய 
எழுதுங்கள், PyPA’s பங்களிப்பா_ர்கள் 
வெpய்தடைதப்ஜேபால

•திட்#த்தின் ஆவணங்களுக்கான ஒரு 
வெQாழிவெபயர்ப்டைப எழுதுங்கள்

https://github.com/pypa/python-packaging-user-guide/issues/194
https://github.com/pypa/python-packaging-user-guide/issues/194
https://github.com/pypa/python-packaging-user-guide/issues/194
https://github.com/hapijs/contrib/issues/68
https://github.com/hapijs/contrib/issues/68
https://github.com/hapijs/contrib/issues/68


உண்டைQயாக, [ஆவணங்கள்] மிகவும் முக்கியம். 
இதுவடைர ஆவணங்கள் Babel-ன் ஒரு முக்கிய 
அம்pQாக இருந்தது. திட்#த்தின் சில பகுதிகள் 
பங்களிப்டைப உபஜேயாகப்படுத்திக் 
வெகாள்வஜேதாடு, பத்தியில் இங்கும் அங்கும் 
Qாற்றம் வெpய்வதுகூ# பாராட்#த்தக்கதாகும்.

— @kittens, “பங்களிப்பா_ர்களுக்கு அடைழப்பு”

உங்களுக்கு ஒழுங்குபடுத்துவதில் 
விருப்பமுண்#ா?

•விஷயங்கடை_ ஒழுங்காக டைவக்க, நகல் 
சிக்கல்கடை_ இடைணக்கவும், புதிய 
சிக்கல் அடை#யா_ச் சிட்டை# 
பரிந்துடைரக்கவும்

https://github.com/babel/babel/issues/1347
https://github.com/babel/babel/issues/1347
https://github.com/kittens


•திறந்த சிக்கல்களில் படைழயவற்டைற 
மூடுQாறு பரிந்துடைரக்கவும், @nzakas 
ESLint-ல் வெpய்தடைதப்ஜேபால

•விவாதத்டைத முன்ஜேனாக்கி 
நகர்த்துவதற்காக pமீபத்தில் 
திறக்கப்பட்# சிக்கல்கள் குறித்து 
ஜேகள்விகடை_க் ஜேகளுங்கள்

நீங்கள் குறிமுடைறயாக்கத்டைத விரும்புகிறீர்க_ா?

•ஒரு திறந்த சிக்கடைலக் கண்#றிந்து 
டைகயாளுதல், @dianjin Leaflet-ல் 
வெpய்தடைதப்ஜேபால

•புதிய அம்pத்டைத எழுதுவதற்கு நீங்கள் 
உதவ முடியுQா எனக் ஜேகளுங்கள்

•தானியங்கு திட்#ம் அடைQப்பு

•கருவியாக்கல் Qற்றும் ஜேpாதடைனகடை_ 
ஜேQம்படுத்தவும்

நீங்கள் Qக்களுக்கு உதவ விரும்புகிறீர்க_ா?

https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/4528#issuecomment-216520560
https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/4528#issuecomment-216520560
https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/4528#issuecomment-216520560
https://github.com/eslint/eslint/issues/6765
https://github.com/eslint/eslint/issues/6765
https://github.com/eslint/eslint/issues/6765


•திட்#த்தின் பற்றிய ஜேகள்விகளுக்கு 
பதிலளிக்கவும் எ.கா., Stack Overflow 
(இந்த Postgres உதாரணம் ஜேபால) 
அல்லது Reddit

•திறந்த சிக்கல்கள் உள்_வர்களின் 
ஜேகள்விகளுக்கு விடை#யளிக்கவும்

•கலந்துடைரயா#ல் பலடைககள் அல்லது 
உடைரயா#ல் த#ங்கடை_ மிதQாக்க 
உதவுங்கள்

நீங்கள் Qற்றவர்களுக்கான குறியீடுக்கு உதவ 
விரும்புவரா?

•Qற்றவர்களின் குறியீடு 
pQர்ப்பிப்புகடை_ Qதிப்பாய்வு வெpய்தல்

•ஒரு திட்#ம் எவ்வாறு 
பயன்படுத்தப்ப#லாம் என்ற பயிற்சிடைய
எழுதுங்கள்

•Qற்வெறாரு பங்களிப்பா_ருக்கு 
வழிகாட்டியாக இருத்ததலதல்,@ereichert 
@bronzdoc க்கு Rust ல் இருந்தடைதப்ஜேபால

https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://github.com/rust-lang/book/issues/123#issuecomment-238049666
https://stackoverflow.com/questions/18664074/getting-error-peer-authentication-failed-for-user-postgres-when-trying-to-ge
https://stackoverflow.com/questions/18664074/getting-error-peer-authentication-failed-for-user-postgres-when-trying-to-ge
https://stackoverflow.com/questions/18664074/getting-error-peer-authentication-failed-for-user-postgres-when-trying-to-ge


நீங்கள் வெQன்வெபாருள் திட்#ங்களில் Qட்டுஜேQ 
ஜேவடைல வெpய்ய ஜேவண்டியதில்டைல!

“திறந்த மூலம்” வெபரும்பாலும் 
வெQன்வெபாருடை_க் குறிக்கும் ஜேபாது, நீங்கள் 
எடைதப் பற்றியும் கூடி ஜேவடைலச்வெpய்யயலாம். 
திறந்த மூல திட்#ங்க_ாக உருவாக்கப்பட்# 
புத்தகங்கள், pடைQயல் குறிப்புகள், பட்டியல்கள் 
Qற்றும் வகுப்புகள் உள்_ன.

உதாரணத்திற்கு:

•@sindresorhus “அற்புதQான” 
பட்டியல்களின் பட்டியல் வெதாகுத்தார்

•@h5bp முன்-முடைன ஜேQம்பாட்#ர் 
ஜேதர்வர்களுக்கான pாத்தியQான 
ஜேநர்காணல் ஜேகள்விகடை_ பராQரிக்கிறார்

•@stuartlynn Qற்றும் @nicole-a-tesla puffins-
வெபரிய அலகுடை#ய க#ற்பறடைவகள் 
பற்றி ஜேவடிக்டைக உண்டைQகள் 
ஜேpகரிப்பு வெpய்தனர்

https://github.com/stuartlynn/puffin_facts
https://github.com/stuartlynn/puffin_facts
https://github.com/stuartlynn/puffin_facts
https://github.com/stuartlynn/puffin_facts
https://github.com/stuartlynn/puffin_facts
https://github.com/nicole-a-tesla
https://github.com/stuartlynn
https://github.com/h5bp/Front-end-Developer-Interview-Questions
https://github.com/h5bp/Front-end-Developer-Interview-Questions
https://github.com/h5bp
https://github.com/sindresorhus/awesome
https://github.com/sindresorhus/awesome
https://github.com/sindresorhus/awesome
https://github.com/sindresorhus


நீங்கள் ஒரு வெQன்வெபாருள் உருவாக்குநராக 
இருந்தாலும்கூ#, ஆவணங்கள் திட்#த்தில் 
பணிபுரியும் திறந்த மூலத்தில் நீங்கள் 
வெதா#ங்குவதற்கு உதவலாம். இது குறியீட்டை# 
உள்_#க்கிய திட்#ங்களில் பணிபுரியும் 
அ_வுக்கு குடைறவான அச்சுறுத்தலாகும், Qற்றும் 
ஒத்துடைழப்பு வெpயல்முடைற உங்களுக்கு 
நம்பிக்டைகயும் அனுபவத்டைதயும் உருவாக்கும்.

3. ஒரு புதிய திட்#த்திற்காக
உங்கடை_ வெநறிப்படுத்துதல்



நீங்கள் ஒரு சிக்கல் த#மிக்கு வெpன்று 
விஷயங்கள் குழப்பQானதாக ஜேதான்றினால், 
உங்களுக்கு Qட்டும் அல்ல. இந்த கருவிகளில் 
நிடைறய அறிவுத்திறன் ஜேதடைவப்படுகிறது, 
ஆனால் Qற்றவர்கள் உங்களுக்கு வழிந#த்த 
உதவுவார்கள், நீங்கள் அவர்களி#ம் 
ஜேகள்விகடை_ ஜேகட்கலாம்.

— @shaunagm, “திறந்த மூலத்திற்கு எவ்வாறு 
பங்களிப்பது”

ஒரு தட்#ச்சுப் பிடைழடைய pரி வெpய்வடைத வி# 
அதிகம், ஓப்பன் ஜேpார்ஸ் பங்களிப்பு என்பது 
அந்நியர்களின் வெகாண்#ாட்#த்தில் ஒரு 
குழுவினரு#ன் ந#ப்பது ஜேபாலாகும். அவர்கள் 
தங்கமீன் பற்றி ஒரு விவாதத்தில் ஆழQாக 
இருந்தஜேபாது, நீங்கள் இலாQா (கம்ப_ ஒட்#க 
இனம்) பற்றி ஜேபp ஆரம்பித்தால், அவர்கள் 
ஒருஜேவடை_ உங்கடை_ ஒரு வித்தியாpQான 
முடைறயில் பார்ப்பார்கள்.

உங்கள் வெpாந்த ஆஜேலாpடைனயு#ன் 
கண்மூடித்தனQாக குதிக்கும்முன், அடைறடைய 
படிக்க எப்படி கற்பது என்பதிலிருந்து 

https://readwrite.com/2014/10/10/open-source-diversity-how-to-contribute/
https://readwrite.com/2014/10/10/open-source-diversity-how-to-contribute/
https://github.com/shaunagm


வெதா#ங்கவும். அவ்வாறு வெpய்யும்ஜேபாது, 
உங்கள் கருத்துக்கள் கவனிக்கப்பட்டு, 
ஜேகட்கப்படும் வாய்ப்புகடை_ அதிகரிக்கிறது.

திறந்த மூல திட்#த்தின் உ#ற்கூறியல்

ஒவ்வெவாரு திறந்த மூல pமூகமும் 
Qாறுபட்#டைவ.

ஒரு திறந்த மூல திட்#த்தில் ஆண்டுகள் 
வெpலவழித்து நீங்கள் ஒரு திறந்த மூல திட்#த்டைத
அறிந்து வெகாள்_ முடிந்தது. ஜேவவெறாரு 
திட்#த்திற்கு வெpல்லும் வெபாழுது, வெpால்லகராதி,
வெநறிமுடைறகள் Qற்றும் தகவல்வெதா#ர்பு 
பாணிகள் முற்றிலும் ஜேவறுபட்#தாக காணலாம்.

பல திறந்த மூல திட்#ங்கள் இஜேத அடைQப்பு 
முடைறடைய பின்பற்றின. வெவவ்ஜேவறு pமூகப் 
பணிகடை_ப் புரிந்துவெகாள்வது Qற்றும் வெQாத்த 
வெpயல்முடைற ஆகியடைவ எந்தவெவாரு புதிய 
திட்#த்திற்கும் விடைரவாகப் வெபற உதவும்.

ஒரு வெபாதுவான திறந்த மூல திட்#ம் பின்வரும் 
வடைகயான Qக்கடை_க் வெகாண்டுள்_து:



•படை#ப்பா_ர்: திட்#த்டைத உருவாக்கிய 
நபர்/கள் அல்லது அடைQப்பு

•உரிடைQயா_ர்: அடைQப்பு அல்லது 
க_ஞ்சியத்தில் நிர்வாக உரிடைQயுள்_ 
நபர்/கள்(எப்ஜேபாதும் அpல் 
படை#ப்பா_ர் அல்ல)

•பராQரிப்பா_ர்கள்: திட்#த்தின் 
ஜேநாக்கம் Qற்றும் நிறுவன அம்pங்கடை_ 
நிர்வகிப்பதற்கும் வெபாறுப்புள்_ 
பங்களிப்பா_ர்கள். (அவர்கள் 
திட்#த்தின் படை#ப்பா_ர்கள் அல்லது 
உரிடைQயா_ர்க_ாக இருக்கலாம்.)

•பங்களிப்பா_ர்கள்: திட்#த்திற்கு 
ஏஜேதனும் பங்களித்த அடைனவருக்கும்.

•pமூக உறுப்பினர்கள்: திட்#த்டைத 
பயன்படுத்தும் Qக்கள். அவர்கள் 
உடைரயா#லில், வெpயலில் அல்லது 
திட்#த்தின் திடைpடையப் பற்றி தங்கள் 
கருத்டைத வெதரிவிக்கலாம்.



வெபரிய திட்#ங்கள், உபகாரம், pமுதாயம் 
மிதமிடுதல் Qற்றும் நிகழ்வு ஏற்பாடு ஜேபான்ற 
பல்ஜேவறு பணிகடை_க் கருத்தில் வெகாண்# உப 
குழு அல்லது பணிக்குழுக்கள் இருக்கலாம். 
இந்தத் தகவடைலக் கண்#றிய, ஒரு “குழு” 
பக்கத்திற்கான ஒரு திட்#த்தின் 
வடைலத்த_த்டைதப் பார்க்கவும், அல்லது ஆட்சி 
ஆவணத்திற்கான க_ஞ்சியத்தில் பாருங்கள்.

ஒரு திட்#த்தில் ஆவணங்களும் உள்_ன. இந்த 
ஜேகாப்புகள் வழக்கQாக ஒரு க_ஞ்சியத்தின் 
ஜேQல் Qட்#த்தில் பட்டியலி#ப்பட்டுள்_ன.

•உரிQம்(LICENSE): வடைரயடைறயின்படி, 
ஒவ்வெவாரு திறந்த மூல திட்#மும் திறந்த
மூல உரிQத்டைத வெகாண்டிருக்க 
ஜேவண்டும். திட்#த்திற்கு ஒரு உரிQம் 
இல்டைல என்றால், அது திறந்த மூலம் 
அல்ல.

•என்டைனவாசி(README): README 
என்பது புதிய pமூக உறுப்பினர்கடை_ 
திட்#த்திற்கு வரஜேவற்கும் வழிமுடைற 

https://choosealicense.com/
https://choosealicense.com/


டைகஜேயடு ஆகும். ஏன் திட்#ம் 
பயனுள்_தாக இருக்கும் Qற்றும் எப்படி 
வெதா#ங்குவது என இது வி_க்குகிறது.

•பங்களிப்பு(CONTRIBUTING): READMEs 
Qக்கள் உதவுகிறது 
திட்#த்டைத பயன்படுத்த உதவுகிறது, 
CONTRIBUTING ஆவணங்கள் 
திட்#த்திற்கு 
Qக்கள் பங்களிக்க உதவுகிறது. இது 
எவ்விதQான பங்களிப்புகள் 
ஜேதடைவப்படுகின்றன Qற்றும் 
வெpயல்முடைற எவ்வாறு வெpயல்படுகிறது 
என்படைதயும் இது வி_க்குகிறது. 
ஒவ்வெவாரு திட்#மும் ஒரு பங்களிப்புக் 
ஜேகாப்பில் இல்டைல என்றாலும், அதன் 
இருப்பு pமிக்டை£கள் இது பங்களிக்க 
ஒரு வரஜேவற்புத் திட்#ம் ஆகும்.

•ந#த்டைத_குறியீடு(CODE_OF_CONDUCT): 
ந#த்டைத குறியீடு வெதா#ர்புடை#ய 
பங்ஜேகற்பா_ர்கள் ந#த்டைத தர விதிகள் 
அடைQக்கிறது Qற்றும் ஒரு நட்பு, 



வரஜேவற்பு சூழடைல எளிதாக்கும் 
உதவுகிறது. ஒவ்வெவாரு திட்#மும் 
CODE_OF_CONDUCT ஜேகாப்டைபக் 
வெகாண்டிருக்கவில்டைல என்றாலும், இது 
பங்களிப்பு வெpய்வதற்கான வரஜேவற்புத் 
திட்#ம் என்று அதன் இருப்பு 
pமிக்டை£கள் உள்_ன.

•பிற ஆவணங்கள்: பயிற்சிகள், 
ஜேQஜேலாட்#ப்பார்டைவகள் அல்லது 
ஆளுடைQக் வெகாள்டைக ஜேபான்ற கூடுதல் 
ஆவணங்கள் இருக்கலாம், குறிப்பாக 
வெபரிய திட்#ங்களில்.

இறுதியாக, திறந்த மூல திட்#ங்கள் விவாதத்டைத
ஒழுங்கடைQக்க பின்வரும் கருவிகடை_ப் 
பயன்படுத்துகின்றன. ஆவணக்கி#ங்குகடை_ 
படித்தல் மூலம் pமூகம் எப்படி சிந்திக்கிறது 
Qற்றும் ஜேவடைல வெpய்கிறது என அறிய முடியும்.

•சிக்கல் த#மி(Issue 
tracker): திட்#ப்பணியு#ன் 
வெதா#ர்புடை#ய பிரச்சிடைனகடை_ Qக்கள் 
விவாதிக்கும் இ#ம்.



•இழு ஜேகாரிக்டைககள்(Pull 
requests): முன்ஜேனற்றத்தில் இருக்கும் 
Qாற்றங்கடை_ விவாதிக்கும் Qற்றும் 
Qதிப்பாய்வு வெpய்யுமி#ம்.

•கலந்துடைரயா#ல் Qன்றங்கள் அல்லது 
அஞ்pல் பட்டியல்கள்: சில திட்#ங்கள் 
இந்த உடைரயா#ல்கடை_ உடைரயா#ல் 
தடைலப்புகளில் பயன்படுத்தலாம் 
(எடுத்துக்காட்#ாக, “நான் எப்படி 
…“ அல்லது “என்ன நிடைனக்கிறீர்கள் 
…“ பிடைழ அறிக்டைககள் அல்லது அம்p 
ஜேகாரிக்டைககளுக்கு பதிலாக). Qற்றவர்கள்
எல்லா உடைரயா#ல்களுக்கும் சிக்கல் 
த#மிடைய பயன்படுத்துகின்றனர்.

•ஒத்திடைpவு அரட்டை# அடைலத்த#ம்: சில
திட்#ங்கள் pாதாரண உடைரயா#ல், 
ஒத்துடைழப்பு, Qற்றும் விடைரவான 
பரிQாற்றங்களுக்கான அரட்டை#த் 
த#ங்கடை_ (Slack அல்லது IRC 
ஜேபான்றவற்டைற) பயன்படுத்துகின்றன.



 4. பங்களிக்க ஒரு திட்#த்டைத
கண்#றிதல்

இப்வெபாழுது திறந்த மூல திட்#ங்கள் எப்படி 
இயங்குகின்றன என்படைத நீங்கள் அறிந்தீர்கள், 
இது பங்களிக்க ஒரு திட்#த்டைத கண்#றியும் 
ஜேநரம்!

நீங்கள் இதற்கு முன்னர் திறந்த மூலத்திற்கு 
பங்களித்திருக்கவில்டைல எனில், அவெQரிக்க 
Dனாதிபதி Dான் எஃப். வெகன்னடி சில 
ஆஜேலாpடைனடைய எடுத்துக் வெகாண்#ால், “நாடு 
உங்களுக்கு என்ன வெpய்தது என்று ஜேகட்காதீர்கள் 
- நீங்கள் நாட்டிற்கு என்ன வெpய்ய முடியும் என்று 
ஜேகளுங்கள்.”

திறந்த மூலத்திற்கான பங்களிப்பு, அடைனத்து 
Qட்#ங்களிலும் திட்#ங்கள்ஜேதாறும் ந#க்கிறது. 
உங்களுடை#ய முதல் பங்களிப்பு என்னவாக 
இருக்கும், அல்லது அது எப்படி இருக்கும் 
என்படைத நீங்கள் அதிகம் ஆஜேலாpடைன வெpய்ய 
ஜேவண்டியதில்டைல.



அதற்கு பதிலாக, நீங்கள் ஏற்கனஜேவ 
பயன்படுத்திய, அல்லது பயன்படுத்த விரும்பும் 
திட்#ங்கடை_ பற்றி ஜேயாசித்து வெதா#ங்கவும். 
நீங்கள் தீவிரQாக பங்களித்த திட்#ங்கடை_ 
நீங்கள் திரும்பி வருகிறீர்கள்.

அந்த திட்#ங்களுள், எப்ஜேபாதாவது நீங்கள் 
ஏதாவது ஒன்டைற சிறப்பாக அல்லது 
வித்தியாpQாக இருந்திருக்கலாம் என 
கருதுவீர்கள், உங்கள் உள்ளுணர்வு வெpால்வடைதக் 
ஜேகட்டு வெpயல்படுங்கள்.

திறந்த மூலQானது ஒரு பிரத்ஜேயக pங்கம் அல்ல; 
இது உங்கடை_ப் ஜேபான்ற Qக்கள் உருவாக்கியது. 
உலகின் பிரச்சிடைனகடை_ pரிவெpய்யக்கூடிய 
வடைகயில் “திறந்த மூல” என்பது ஒரு 
கற்படைனயான வெpால்.

நீங்கள் ஒரு README ஐ ஸ்ஜேகன் வெpய்து உடை#ந்த 
இடைணப்பு அல்லது ஒரு தட்#ச்சுப் பிடைழடைய 
காணலாம். அல்லது நீங்கள் புதிய பயனராக 
இருக்கின்றீர்கள், நீங்கள் ஏதாவது 
உடை#ந்துவிட்#தா என்று கவனித்தீர்க_ா 
அல்லது ஒரு சிக்கல் ஆவணத்தில் இருக்க 



ஜேவண்டும் என்று நீங்கள் நிடைனக்கிறீர்க_ா . 
அடைத புறக்கணித்துவிட்டு, நகர்த்துவதற்கு 
அல்லது ஜேவறு யாராவது அடைத pரிவெpய்வதற்குப்
பதிலாக, நீங்கள் உந்துதல் மூலம் உதவ முடியுQா
என்படைதப் பார்க்கவும்.

திறந்த மூலத்திற்கான 28% தற்காலிக 
பங்களிப்புகள் ஒரு தட்#ச்சுப் பிடைழ 
pரி வெpய்வது, QறுசீரடைQப்பு அல்லது
வெQாழிவெபயர்ப்பு எழுதுதல் ஜேபான்ற
ஆவணங்கள் ஆகும்.

நீங்கள் புதிய திட்#ங்கடை_ கண்#றிய Qற்றும் 
பங்களிக்க உதவுவதற்கு பின்வரும் வ_ங்களில் 
ஒன்டைறப் பயன்படுத்தலாம்:

•கிட்ஹப் ஆராய்தல்  

•திறந்த மூல வெவள்ளிக்கிழடைQ  

•முதல் முடைறயா_ர்கள் Qட்டுஜேQ  

•CodeTriage  

•24 இழு ஜேகாரிக்டைககள்

https://24pullrequests.com/
https://24pullrequests.com/
https://www.codetriage.com/
https://www.firsttimersonly.com/
https://opensourcefriday.com/
https://github.com/explore/
https://www.igor.pro.br/publica/papers/saner2016.pdf
https://www.igor.pro.br/publica/papers/saner2016.pdf
https://www.igor.pro.br/publica/papers/saner2016.pdf


•Up For Grabs  

•பங்களிப்பா_ர்-நிஞ்Dா

பங்களிக்கும் முன் ஒரு pரிபார்ப்புப் பட்டியல்

நீங்கள் பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு திட்#த்டைத 
நீங்கள் கண்#றிந்தால், பங்களிப்புகடை_ 
ஏற்றுக்வெகாள்வதற்கு திட்#ம் வெபாருத்தQானதா 
என்படைத உறுதிப்படுத்த விடைரவான ஆய்வு 
வெpய்யுங்கள். இல்டைலவெயனில், உங்களுடை#ய 
கடின உடைழப்பு ஒரு Qறு வெQாழிடைய வெபறாது.

ஒரு திட்#ம் புதிய பங்களிப்பா_ர்களுக்கு 
வெபாருத்தQானதா என்படைத Qதிப்பீடு 
வெpய்வதற்கான ஒரு டைகஜேயடு பட்டியல்.

திறந்த மூலத்தின் வடைரயடைறகடை_ pந்திக்கிறது

• அதற்கு ஒரு உரிQம் உள்_தா? 
வெபாதுவாக, இது LICENSE எனப்படும் 
ஜேகாப்பு க_ஞ்சியத்தின் ஜேவரில் உள்_து.

திட்#ம் தீவிரQாக பங்களிப்டைப 
ஏற்றுக்வெகாள்கிறது

https://contributor.ninja/
https://contributor.ninja/
https://contributor.ninja/
https://up-for-grabs.net/


master கிடை_யில் ஒப்படை#ப்பு வெpயல்கடை_ 
பாருங்கள். கிட்ஹப்பில், இந்த தகவடைல ஒரு 
க_ஞ்சியத்தின் முகப்புப்பக்கத்தில் காணலாம்.

• pமீபத்திய ஒப்படை#ப்பு வெpயல் 
எப்ஜேபாது?

• திட்#த்தில் எத்தடைன பங்களிப்பா_ர்கள் 
உள்_னர்?

• எத்தடைன முடைற Qக்கள் ஒப்படை#ப்பு 
வெpய்கின்றனர்? (கிட்ஹப் மீது, நீங்கள் 
ஜேQல் பட்டியில் "ஒப்படை#ப்புகள்" 
என்படைத கிளிக் வெpய்வதன் மூலம் இடைத
கண்டுபிடிக்க முடியும்.)

அடுத்து, திட்#த்தின் சிக்கல்கடை_ பாருங்கள்.

• எத்தடைன திறந்த சிக்கல்கடை_ உள்_ன?

• பராQரிப்பா_ர்கள் சிக்கல்கள் 
திறந்திருக்கும் ஜேபாது எவ்வ_வு 
விடைரவாக பதிலளிக்கிறார்கள்?

• சிக்கல்கள் குறித்து இயக்கத்திலுள்_ 
விவாதம் இருக்கிறதா?



• சிக்கல்கள் pமீபத்தியடைவயா?

• சிக்கல்கள் மூ#ப்பட்டுவிட்#னவா? 
(கிட்ஹப்பில், மூ#ப்பட்# சிக்கல்கடை_க்
காண, சிக்கல் பக்கத்தின் மீது 
"மூ#ப்பட்#" தாவடைலக் கிளிக் 
வெpய்யவும்.)

இப்ஜேபாது இடைதஜேய திட்#த்தின் இழு 
ஜேகாரிக்டைககளுக்கு வெpய்யுங்கள்.

• எத்தடைன திறந்த இழு ஜேகாரிக்டைககள் 
உள்_ன?

• பராQரிப்பா_ர்கள் இழு ஜேகாரிக்டைககள் 
திறந்திருக்கும் ஜேபாது எவ்வ_வு 
விடைரவாக பதிலளிக்கிறார்கள்?

• இழு ஜேகாரிக்டைககள் குறித்து 
இயக்கத்திலுள்_ விவாதம் இருக்கிறதா?

• இழு ஜேகாரிக்டைககள் pமீபத்தியடைவயா?

• pமீபத்தில் ஏஜேதனும் இழு ஜேகாரிக்டைககள்
இடைணக்கப்பட்#னவா? (கிட்ஹப்பில், 
மூடிய PRs ஐ பார்க்க இழு ஜேகாரிக்டைககள்



பக்கத்தில் "மூடிய" தாவடைல கிளிக் 
வெpய்யவும்.)

திட்#ம் வரஜேவற்க்கக்கூடியது

நட்பு Qற்றும் வரஜேவற்பு pமிக்டை£கள் உள்_ ஒரு
திட்#ம், புதிய பங்களிப்பா_ர்களுக்கு 
வரஜேவற்கும் பண்புடை#யதாகும்.

• சிக்கல்கள் குறித்த ஜேகள்விகளுக்கு 
பராQரிப்பா_ர்களுக்கு உதவுகிறார்க_ா?

• சிக்கல்கள், கலந்துடைரயா#ல் Qன்றம் 
Qற்றும் அரட்டை# (உதாரணQாக, IRC 
அல்லது Slack) இல் Qக்கள் நட்பு#ன் 
உள்_னரா?

• இழு ஜேகாரிக்டைககடை_ மீ_ாய்வு 
வெpய்யப்படுகின்றதா?

• பராQரிப்பா_ர்கள் பங்களிப்புக்காக 
Qக்களுக்கு நன்றி வெதரிவிக்கிறார்க_ா?



நீங்கள் ஒரு நீண்# புரிடைய பார்க்கும் 
ஜேபாவெதல்லாம், உள்_க ஜேQம்பாட்#ர்களின் 
பதில்கடை_த் தாQதQாக வருகின்றதா என 
பார்க்கவும். அவர்கள் ஆக்கபூர்வQாக 
சுருக்கQாகக் கூறுகிறார்க_ா, முடிவெவடுப்பதற்கு 
ந#வடிக்டைக எடுக்கிறார்க_ா அஜேத ஜேவடை_யில் 
பணிவு#ன் இருக்கிறார்க_ா ? நீங்கள் அனல் 
பறக்கும் நிடைறயப் விவாதங்கடை_ பார்த்தால், 
அது pக்தி வ_ர்ச்சிக்கு பதில் வாதத்திற்கு 
வெpல்லும் ஒரு அடை#யா_Qாக இருக்கிறது.

— @kfogel, OSS உருவாக்குதல்

https://producingoss.com/en/evaluating-oss-projects.html
https://github.com/kfogel


5. பங்களிப்டைப எப்படி
pQர்ப்பிக்க ஜேவண்டும்

நீங்கள் விரும்பும் ஒரு திட்#த்டைத நீங்கள் 
கண்டுபிடித்து, பங்களிப்பு வெpய்யத் தயாராக 
உள்ளீர்கள். இறுதியாக! இங்ஜேக pரியான 
வழியில் உங்கள் பங்களிப்பு வெபறுவது எப்படி.

திறம்ப# வெதா#ர்பு வெகாள்ளுதல்

நீங்கள் ஒரு முடைற பங்களிப்பா_ராகஜேவா 
அல்லது pமூகத்தில் ஜேpர முயற்சிக்கிஜேறாQா, 
Qற்றவர்களு#ன் ஜேpர்ந்து வெpயல்படுவது திறந்த 
மூலத்தில் நீங்கள் வ_ர்த்துக்வெகாள்ளும் மிக 
முக்கியQான திறடைQகளில் ஒன்றாகும்.



[புதிய பங்களிப்பா_ராக,] நான் சிக்கடைல 
மூடிவி# முடிந்தால் நான் ஜேகள்விகடை_க் ஜேகட்க 
ஜேவண்டியிருந்தடைத விடைரவில் உணர்ந்ஜேதன். 
நான் குறியீடு அடிப்படை# மூலத்டைத 
ஜேQஜேலாட்#Qாய் படித்ஜேதன். ஒரு முடைற 
ந#ந்துவெகாண்டிருந்தடைதப் பற்றி அறிந்து 
வெகாண்# பிறகு, நான் ஜேQலும் வழிகாட்டுதல் 
குறித்து ஜேகட்ஜே#ன். Qற்றும் voilà! எனக்கு 
ஜேதடைவயான எல்லா விவரங்கடை_யும் வெபற்றுக் 
வெகாண்#பின் இந்த சிக்கடைல தீர்க்க முடிந்தது .

— @shubheksha, திறந்த மூல உலகத்தின் மூலம் 
ஒரு வெதா#க்கநிடைலயா_ரின் மிகவும் 
அதிரச்வெpய்கிற பயணம்

https://www.freecodecamp.org/news/a-beginners-very-bumpy-journey-through-the-world-of-open-source-4d108d540b39/
https://www.freecodecamp.org/news/a-beginners-very-bumpy-journey-through-the-world-of-open-source-4d108d540b39/
https://www.freecodecamp.org/news/a-beginners-very-bumpy-journey-through-the-world-of-open-source-4d108d540b39/
https://github.com/shubheksha


நீங்கள் ஒரு சிக்கடைலத் திறக்க அல்லது 
ஜேகாரிக்டைகடைய முன்டைவக்க அல்லது 
அரட்டை#யில் ஒரு ஜேகள்விடையக் ஜேகட்க முன், 
இந்த நுட்பங்கடை_ உங்கள் கருத்துக்களுக்கு 
திறம்ப# உதவுவதற்காக Qனதில் டைவத்துக் 
வெகாள்ளுங்கள்.

சூழ்நிடைலடைய வெகாடுங்கள். விடைரவாக 
Qற்றவர்கள் ஜேவகத்திற்கு வர உதவுங்கள். நீங்கள் 
ஒரு பிடைழடைய கண்டீர்கள் என்றால், நீங்கள் 
என்ன வெpய்ய முயற்சிக்கிறீர்கள் என்படைத 
வி_க்கவும், அடைத எப்படி மீண்டும் வெpய்யலாம் 
என்படைத வி_க்கவும். நீங்கள் ஒரு புதிய 
கருத்டைத வெதரிவித்திருந்தால், திட்#த்திற்கு 
பயனுள்_தாக இருக்கும் என்று நீங்கள் ஏன் 
நிடைனக்கிறீர்கள் என்படைத வி_க்குங்கள் 
(உங்களுக்கு Qட்டுQல்ல!).

😇 “நான் X வெpய்யும் ஜேபாது Y ந#க்கவில்டைல”

😢 “X உடை#ந்ததுள்_து! தயவுவெpய்து அடைத 
pரிவெpய்யவும்.”



முன்னதாக உங்களின் வீட்டுப்பா#ம் 
வெpய்யுங்கள். விஷயங்கடை_த் வெதரியாQல் 
இருப்பது தவறல்ல, ஆனால் நீங்கள் 
முயற்சித்தடைதக் காட்டுங்கள். உதவி ஜேகட்டு 
முன், ஒரு திட்#த்தின் README, ஆவணங்கள், 
சிக்கல்கள் (திறந்ததுள்_ அல்லது மூ#ப்பட்#), 
அஞ்pல் பட்டியல், Qற்றும் ஒரு பதிடைல 
இடைணயத்தில் ஜேதடுங்கள். நீங்கள் 
கற்றுக்வெகாள்_ முயற்சிக்கிறீர்கள் என்படைத 
நீங்கள் நிரூபிக்கும் ஜேபாது Qக்கள் 
பாராட்டுவார்கள்.

😇 “X ஐ எவ்வாறு நடை#முடைறப்படுத்துவது 
என்பது எனக்குத் வெதரியவில்டைல. உதவி 
ஆவணங்கடை_ நான் pரிபார்த்ஜேதன், எந்த 
குறிப்பும் இல்டைல.”

😢 “X ஐ எப்படி வெpய்வது??”

ஜேகாரிக்டைககடை_ சிறிது Qற்றும் ஜேநரடியாக 
டைவத்திருங்கள். ஒரு மின்னஞ்pடைல அனுப்புவது
ஜேபால, ஒவ்வெவாரு பங்களிப்பும், எவ்வ_வு 
எளிய அல்லது உதவிகரQாக இருந்தாலும், 
ஜேவவெறாருவருடை#ய Qதிப்பாய்வு 



ஜேதடைவப்படுகிறது. உதவக்கூடிய Qக்கடை_ வி# 
பல திட்#ங்கள் இன்னும் உள்வரும் 
ஜேகாரிக்டைககடை_ வெகாண்டிருக்கின்றன. 
சுருக்கQாக இருங்கள். Qற்றவர்கள் யாராவது 
உங்களுக்கு உதவ முடியும் என்ற வாய்ப்டைப 
அதிகரிக்க முடியும்.

😇 “நான் ஒரு API பயிற்சி எழுத 
விரும்புகிஜேறன்.”

😢 “நான் ஒரு நாள் வெநடுஞ்pாடைலயில் வாகனம் 
ஓட்டி வெpன்று எரிவாயு நிறுத்தியஜேபாது, பின்னர் 
நாம் வெpய்ய ஜேவண்டும் என்ற இந்த அற்புதQான 
ஜேயாpடைன இருந்தது, ஆனால் நான் அடைத 
வி_க்க முன், நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க…“

எல்லா தகவல்வெதா#ர்புகடை_யும் வெபாதுவில் 
டைவக்கவும். A இது ஆவடைலத் தூண்டும் 
என்றாலும், முக்கியQான தகவடைல 
(பாதுகாப்புப் பிரச்சிடைன அல்லது கடுடைQயான 
ந#த்டைத மீறல் ஜேபான்றடைவ) பகிர்ந்து 
வெகாள்_ாதவடைர தனிப்பட்# முடைறயில் 
பராQரிப்பா_ர்கடை_ அடை#ய ஜேவண்#ாம். 
நீங்கள் உடைரயா#டைல வெபாதுவில் 



டைவத்திருக்கும்ஜேபாது, அதிகQான Qக்கள் 
உங்கள் பரிQாற்றத்திலிருந்து கற்றுக் 
வெகாள்_லாம் Qற்றும் நன்டைQ அடை#யலாம். 
கலந்துடைரயா#ல்கள்கூ#, பங்களிப்புக_ாக 
இருக்கும்.

😇 (ஒரு கருத்துடைரயாக) “@-maintainer ஹாய்! 
இந்த PR- ஐ எவ்வாறு வெதா#ர ஜேவண்டும்?”

😢 (ஒரு மின்னஞ்pலாக) “ஹாய், உங்கடை_ 
மின்னஞ்pலில் வெதாந்தரவு வெpய்ய Qன்னிக்கவும்,
ஆனால் என் PR ஐ Qறுபரிசீலடைன 
வெpய்வதற்கான வாய்ப்டைபப் வெபற்றிருக்கிறதா 
என அறிய ஆவலாய் இருக்கிஜேறன்”

ஜேகள்விகடை_க் ஜேகட்பது பரவாயில்டைல (ஆனால்
வெபாறுடைQயாக இருங்கள்).எல்ஜேலாரும் ஒரு 
கட்#த்தில் திட்#த்திற்கு புதியவர்க_ாவர், 
ஜேQலும் அனுபவமிக்க பங்களிப்பா_ர்கள் கூ# 
ஒரு புதிய திட்#த்டைத பார்க்கும்ஜேபாது 
ஜேவகத்டைத அதிகரிக்க ஜேவண்டும். அஜேத அறிகுறி 
மூலம், நீண்#கால பராQரிப்பா_ர்கள் 
எப்ஜேபாதும் திட்#த்தின் ஒவ்வெவாரு 
பகுதிடையயும் நன்கு அறிந்திருப்பதில்டைல. 



அவர்களுக்கு நீங்கள் காட்# விரும்பும் அஜேத 
வெபாறுடைQடையக் காட்டுங்கள்.

😇 “இந்த பிடைழடைய பார்த்ததற்கு நன்றி. நான் 
உங்கள் பரிந்துடைரகடை_ பின்வெதா#ர்ந்ஜேதன். 
அதன் வெவளிப்பாடு.”

😢 “என் பிரச்pடைனடைய நீங்கள் ஏன் pரிவெpய்ய 
முடியாது? இது உங்கள் திட்#ம்தாஜேன?”

pமூகத்தின் முடிவுகடை_ Qதித்தல். pமூகத்தின் 
முன்னுரிடைQகள் அல்லது பார்டைவகளில் இருந்து
உங்கள் கருத்து ஜேவறுப#லாம். அவர்கள் 
பின்னூட்#ம் வழங்கலாம் அல்லது உங்கள் 
கருத்டைதத் வெதா#ரக்கூ#ாது என்று முடிவு 
வெpய்யலாம். நீங்கள் விவாதிக்க Qற்றும் 
pQரpத்திற்குத் ஜேதடும்ஜேபாது, பராQரிப்பா_ர்கள் 
உங்களுடை#ய முடிடைவக் காட்டிலும் நீண்# 
காலம் வாழ ஜேவண்டும். நீங்கள் அவர்களின் 
திடைpயில் கருத்து ஜேவறுபாடு வெகாண்#ால், 
நீங்கள் எப்ஜேபாதும் உங்கள் வெpாந்த கடைவயில் 
ஜேவடைல வெpய்யலாம் அல்லது உங்கள் வெpாந்த 
திட்#த்டைத வெதா#ங்கலாம்.



😇 “நீங்கள் என் பயன்பாடு வழக்டைக ஆதரிக்க 
முடியாது என்பது எனக்கு ஏQாற்றம் தான், 
ஆனால் நீங்கள் வி_க்கிய பின்னர் அது ஒரு 
சிறிய பகுதிடைய பயனர்கடை_ஜேய பாதிக்கும், 
நான் ஏன் என்று புரிந்து வெகாண்ஜே#ன். 
கவனித்தடைQக்கு நன்றி.”

😢 “என் பயன்பாடு வழக்கு ஏன் நீங்கள் 
ஆதரிக்கவில்டைல? இது ஏற்றுக்வெகாள்_ 
முடியாதது!”

எல்லாவற்றிற்கும் ஜேQலாக, அது கம்பீரQானதாக
டைவத்துக்வெகாள்ளுங்கள். திறந்த மூல உலகம் 
முழுவதும் இருந்து கூட்டுப்பணியா_ர்க_ால் 
உருவாக்கப்பட்#து. வெQாழிகள், கலாச்pாரங்கள், 
புவியியல், Qற்றும் ஜேநர Qண்#லங்கள் 
ஆகியவற்றில் சூழல் வெதாடைலந்து ஜேபாகிறது. 
கூடுதலாக, எழுதப்பட்# வெதா#ர்பு ஒரு 
வெதானிடைய அல்லது Qனநிடைலடைய 
வெவளிப்படுத்த கடினQாக்குகிறது. இந்த 
உடைரயா#ல்களில் நல்ல எண்ணங்கடை_க் 
வெகாள்ளுங்கள். ஒரு ஜேயாpடைனடைய Qனதுக்குள் 
தள்ளுவஜேத நல்லது, ஜேQலும் சூழடைலக் 



ஜேகட்கவும் அல்லது உங்கள் நிடைலப்பாட்டை# 
ஜேQலும் வெதளிவுபடுத்தவும். இடைணயத்டைத 
நீங்கள் கண்#றிந்தடைதவி# சிறந்த இ#த்டைத 
விட்டு வி# முயற்சி வெpய்யுங்கள்.

சூழல் ஜேpகரித்தல்

எடைதயும் வெpய்வதற்கு முன், உங்கள் ஜேயாpடைன 
பிற இ#ங்களில் விவாதிக்கப்ப#வில்டைல 
என்படைத உறுதிப்படுத்த விடைரவாகச் 
pரிபார்த்துக் வெகாள்ளுங்கள். திட்#த்தின் 
README, சிக்கல்கள் (திறந்த Qற்றும் மூடியது), 
அஞ்pல் பட்டியல் Qற்றும் ஸ்#ாக் ஓவர்ஃப்ஜே_ா 
நீங்கள் எல்லாவற்டைறயும் ஜேநரத்திற்கு 
வெpலவழிக்க ஜேவண்டிய அவசியமில்டைல, 
ஆனால் சில முக்கிய வெpாற்களுக்கு ஒரு 
விடைரவான ஜேத#ல் நீண்# தூரம் வெpல்கிறது.

ஜேவறு எங்காவது உங்கள் ஜேயாpடைன 
கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்#ால், நீங்கள் ஒரு 
நகர்வு வெpய்ய தயாராக இருக்கிஜேறாம். திட்#ம் 
கிட்ஹப்பில் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு சிக்கடைலத் 
திறப்பதன் மூலம்;



•சிக்கல்கள் ஒரு உடைரயா#ல் அல்லது 
கலந்துடைரயா#டைலத் வெதா#ங்குகிறது

•இழு ஜேகாரிக்டைககள் ஒரு தீர்டைவத் 
வெதா#ங்குவதற்கான ஜேவடைலகள்

•இலகுரக தகவல்கள், என்பது ஒரு 
வெதளிவு வெபறுவஜேதா அல்லது எப்படி 
ஜேகள்வி ஜேகட்கிறது என்று, திட்#த்தில் 
ஒன்று இருந்தால், ஸ்ஜே#க் ஓவர்ஃப்ஜே_ா, 
ஐஆர்சி, ஸ்ஜேலக் அல்லது பிற அரட்டை# 
ஜேpனல்கடை_ ஜேகட்டு முயற்சி 
வெpய்யுங்கள்

நீங்கள் ஒரு சிக்கடைலத் திறக்க அல்லது 
ஜேகாரிக்டைகடைய முன்டைவக்கும் முன், திட்#த்தின் 
பங்களிப்பு ஆவணங்கடை_ (வழக்கQாக 
ஜேகாப்பிடைனக் குறிக்கும் CONTRIBUTING அல்லது 
README இல்) பார்க்கவும். உதாரணQாக, நீங்கள் 
ஒரு வார்ப்புருடைவ பின்வெதா#ர ஜேவண்டுவெQன 
அவர்கள் ஜேகட்கலாம் அல்லது நீங்கள் 
ஜேpாதடைனடையப் பயன்படுத்த ஜேவண்டும்.



நீங்கள் கணிpQான பங்களிப்டைபச் வெpய்ய 
விரும்பினால், அடைதத் வெதா#ங்குவதற்கு முன் 
ஒரு சிக்கடைலத் திறக்கவும். இது சிறிது ஜேநரம் 
திட்#த்டைதக் கவனிக்க உதவுகிறது 
(கிட்ஹப்பில், நீங்கள் “கவனி” என்படைத கிளிக் 
வெpய்யலாம் அடைனத்து உடைரயா#ல்கடை_யும் 
வெதரியப்படுத்த ஜேவண்டும்), Qற்றும் pமுதாய 
உறுப்பினர்கடை_ வெதரிந்துவெகாள்ளுங்கள், 
ஏற்றுக்வெகாள்_ முடியாத ஜேவடைலகடை_ 
வெpய்வதற்கு முன்.

நீங்கள் தீவிரQாக பயன்படுத்தும் ஒரு 
திட்#த்தில் இருந்து நிடைறய கற்றுக் 
வெகாள்_லாம், ஒவ்வெவாரு பிரச்pடைனயும் PR ஐப் 
படிக்கவும் அடைத கிட்ஹப்பில் “கவனி”

https://help.github.com/articles/watching-repositories/
https://help.github.com/articles/watching-repositories/


— @gaearon திட்#த்தில் ஜேpர்வதற்கு

ஒரு சிக்கடைலத் திறப்பது

பின்வரும் சூழ்நிடைலகளில் நீங்கள் வெபாதுவாக 
ஒரு சிக்கடைலத் திறக்க ஜேவண்டும்:

•உங்க_ால் தீர்த்துவி#ாத ஒரு பிடைழடைய 
அறிக்டைகயி#வும்

•உயர்-நிடைல தடைலப்பு அல்லது கருத்டைத 
(எடுத்துக்காட்#ாக, pமூகம், பார்டைவ 
அல்லது வெகாள்டைககள்)

•ஒரு புதிய அம்pம் அல்லது பிற 
ஜேயாpடைனடைய முன்வெQாழியுங்கள்

சிக்கல்கள் வெதா#ர்பாக உதவிக்குறிப்புகள்:

•நீங்கள் pQாளிக்க விரும்பும் திறந்த 
சிக்கடைலக் கண்#ால், நீங்கள் அடைதப் 
பற்றி கருத்துடைர கூறினால் Qக்கள் நீங்கள்
பணியாற்றுவடைத அறிவர் . அந்த 
வழியில், உங்கள் ஜேவடைலடைய நகல் 
எடுப்பதற்கு Qக்கள் குடைறவாகஜேவ 
இருப்பர்.

https://twitter.com/dan_abramov/status/819555257055322112
https://github.com/gaearon


•சிறிது காலQாக முன்பு ஒரு சிக்கல் 
திறந்திருந்தால், இது ஜேவறு எங்காவது 
உடைரயா#ப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது 
ஏற்வெகனஜேவ 
தீர்Qானிக்கப்பட்டுவிட்#து, எனஜேவ 
ஜேவடைல வெpய்யத் வெதா#ங்குவதற்கு முன் 
உறுதிப்படுத்திக்வெகாள்_வும்.

•நீங்கள் ஒரு சிக்கடைலத் திறந்துவிட்#ால்,
அதற்கு விடை#டைய 
அறிந்திருந்தால்,பிரச்pடைனடையப் பற்றி 
கருத்து வெதரிவித்து, Qக்களுக்குத் 
வெதரியப்படுத்துங்கள். அந்த விடை_டைவ 
ஆவணப்படுத்தியதும் கூ# 
திட்#த்திற்கான பங்களிப்பாகும்.

ஒரு இழு ஜேகாரிக்டைகடையத் திறத்தல்

வழக்கQாக பின்வரும் சூழல்களில் ஒரு இழு 
ஜேகாரிக்டைக திறக்க ஜேவண்டும்:

•எளிதான Qாற்றங்கடை_ pQர்ப்பிக்கவும் 
(எடுத்துக்காட்#ாக, ஒரு தட்#ச்சுப் 



பிடைழ, உடை#ந்த இடைணப்பு அல்லது ஒரு
வெவளிப்படை#யான பிடைழ)

•ஏற்வெகனஜேவ ஜேகட்டிருந்த ஒரு 
பங்களிப்டைபத் வெதா#ங்கவும் அல்லது 
ஒரு விவாதத்தில் ஏற்கனஜேவ 
விவாதித்திருக்கவும்

ஒரு இழுப்பு ஜேகாரிக்டைக முடிக்கப்பட்# 
பணிடைய பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஜேவண்டிய 
அவசியமில்டைல. வெபாதுவாக ஒரு மிகுதிக் 
ஜேகாரிக்டைகடைய திறக்க இது மிகவும் சிறந்தது, 
எனஜேவ உங்கள் முன்ஜேனற்றம் குறித்து 
Qற்றவர்கள் பார்க்க அல்லது கருத்து 
வெதரிவிக்கலாம். அடைத ஒரு வரியில் “WIP” 
(வெpயலில் உள்_ ஜேவடைல) குறிக்கவும். நீங்கள் 
எப்ஜேபாது ஜேவண்டுQானாலும் ஜேpர்க்கலாம்.

திட்#ம் கிட்ஹப்பில் இருந்தால், இங்ஜேக எப்படி 
ஒரு இழு ஜேகாரிக்டைக pQர்ப்பிக்க ஜேவண்டும்:

•க_ங்சியத்டைத கவர்வழி Qற்றும் அடைத 
உள்நாட்டில் நகவெலடுக்கவும். அpல் 
“பாய்வு ஜேQற்புறம்(upstream)” 

https://guides.github.com/activities/forking/


க_ஞ்சியத்டைத வெதாடைலதூரQாக 
ஜேpர்ப்பதன் மூலம் உங்கள் உள்ளூர் 
இடைணப்டைப இடைணக்கவும். “பாய்வு 
ஜேQற்புறத்தில்” இருந்து Qாற்றங்கடை_ 
இழுக்கவும், அதனால் நீங்கள் புதுப்பித்த 
நிடைலயில் இருப்பீர்கள், உங்கள் 
குடைறநிரப்புக் ஜேகாரிக்டைகடையச் 
pQர்ப்பிக்கும் ஜேபாது, ஜேQாதல்கள் 
குடைறவாக இருக்கும். (ஜேQலும் விரிவான
விவரங்களுக்கு இங்ஜேகபார்க்கவும்.)

•கிடை_ ஒன்டைற உருவாக்கவும் உங்கள் 
திருத்தங்களுக்கு.

•எந்தவெவாரு வெதா#ர்படை#ய 
வி#யங்கடை_யும் அல்லது ஆதரிக்கும் 
ஆவணங்கடை_ உங்கள் PR இல் 
குறிப்பி#வும்(எடுத்துக்காட்#ாக, “# 37 
மூடுகிறது.”)

•உங்கள் Qாற்றங்கள் HTML / CSS இல் 
உள்_ ஜேவறுபாடுகடை_ 
உள்_#க்கியிருந்தால்,அதற்கு முன்பும் 

https://guides.github.com/introduction/flow/
https://help.github.com/articles/syncing-a-fork/


பின்பும் திடைரக்காட்சிகடை_யும் 
ஜேpர்க்கவும். உங்கள் இழு ஜேகாரிக்டைகயின்
உ#லில் ப#ங்கடை_ இழுத்து விடுங்கள்.

•உங்கள் Qாற்றங்கடை_ச் 
ஜேpாதிக்கவும்! R ஜேதடைவப்பட்#ால் 
இருக்கும் எந்தவெவாரு ஜேpாதடைனகளிலும்
உங்கள் Qாற்றங்கடை_ இயக்கவும், 
புதியவற்டைற உருவாக்கவும். 
ஜேpாதடைனகள் இல்டைலயா அல்லது 
இல்லாவிட்#ாலும், உங்கள் Qாற்றங்கள் 
ஏற்கனஜேவ இருக்கும் திட்#த்டைத 
உடை#க்கவில்டைல என்படைத 
உறுதிப்படுத்திக் வெகாள்ளுங்கள்.

•திட்#த்தின் பாணியில் 
பங்களிக்கவும் உங்கள் சிறந்த 
திறடைQகடை_ வெகாண்டு. இது உங்கள் 
வெpாந்த க_ஞ்சியத்தில் நீங்கள் விரும்பும் 
வி#யங்கடை_ வி# வித்தியாpQாக 
உள்தள்_ல்கள், அடைர-ஜேகால்கன்கள் 
அல்லது கருத்துக்கடை_ப் 
பயன்படுத்துவதாகும். ஆனால் 



எதிர்காலத்தில் Qற்றவர்கள் புரிந்து 
வெகாள்_வும், பராQரிக்கவும் 
பராQரிப்பா_டைர எளிதாக்குகிறது.

இது உங்கள் முதல் இழு ஜேகாரிக்டைக 
என்றால், ஒரு இழு ஜேகாரிக்டைக வெpய்யபாருங்கள்,
ஒரு ஒத்திடைகயும் கற்றல் 
காவெணாலியும் @kentcdodds உருவாக்கியுள்_ார். 
நீங்கள் முதலில் First Contributions க_ஞ்சியத்தில் 
ஒரு இழுப்பு ஜேகாரிக்டைகடைய 
உருவாக்கலாம், @Roshanjossey உருவாக்கியது.

6. ஒரு பங்களிப்டைப
pQர்ப்பித்தபின் என்ன

ந#க்கிறது

நீங்கள் வெpய்தீர்கள்! திறந்த மூல 
பங்களிப்பா_ராக வாழ்த்துக்கள். இது 

https://github.com/Roshanjossey
https://github.com/Roshanjossey/first-contributions
https://github.com/kentcdodds
http://makeapullrequest.com/


பலவற்றில் முதன்டைQயானது என்று நாங்கள் 
நம்புகிஜேறாம்.

நீங்கள் ஒரு பங்களிப்டைபச் pQர்ப்பித்த பின், 
பின்வரும் ஒன்று ந#க்கும்:

 😭 உங்களுக்கு பதில் கிடை#க்கவில்டைல.

ஒரு பங்களிப்டைபச் வெpய்வதற்கு 
முன்னர் வெpயற்பாட்டு அறிகுறிகளுக்கான 
திட்#த்டைத pரிபார்க்க. ஒரு வெpயல்கப#க்கூடுய 
திட்#த்தில் கூ#, உங்கள் பங்களிப்பு ஒரு பதிடைல
வெபறாது.

நீங்கள் ஒரு வாரத்திற்குள் பதிடைலப் 
வெபறவில்டைல என்றால், Qறுபரிசீலடைனக்காக 
யாராவது ஜேகட்டு, அஜேத பிரியில் Qரியாடைதயு#ன்
பதிலளிப்பது நியாயQானது. உங்கள் 
பங்களிப்டைப Qதிப்பாய்வு வெpய்ய pரியான 
நபரின் வெபயடைர உங்களுக்குத் வெதரிந்தால், 
நீங்கள் பிரியில் அவடைர @-குறியி#லாம்.

** தனிப்பட்# முடைறயில் அந்த நபரி#ம் 
அடை#ய ஜேவண்#ாம்; வெபாதுத் தகவல்வெதா#ர்பு 

https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81-%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81-%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D


மூலங்கடை_ திறக்க முக்கியம் என்படைத 
நிடைனவில் வெகாள்ளுங்கள்.

நீங்கள் ஒரு கண்ணியQான ஜேகாரிக்டைக வெpய்தால்,
இன்னும் யாரும் பதிலளிக்கவில்டைல என்றால், 
எப்ஜேபாதும் யாரும் பதிலளிக்க Qாட்#ார்கள். 
இது ஒரு வெபரிய உணர்வு அல்ல, ஆனால் அடைத 
நீங்கள் ஊக்கப்படுத்த ஜேவண்#ாம். இது 
அடைனவருக்கும் ந#ந்தது! உங்கள் 
கட்டுப்பாட்டிலிரு ந்து வெவளிஜேயறக்கூடிய 
தனிப்பட்# சூழ்நிடைலகள் உட்ப#, பதிடைலப் 
வெபறாததற்கு பல காரணங்கள் உள்_ன. 
பங்களிக்க Qற்வெறாரு திட்#ம் அல்லது வழி 
கண்டுபிடிக்க முயற்சி. ஏதாவது இருந்தால், இது 
Qற்ற pமூக உறுப்பினர்கள் ஈடுபாடு Qற்றும் 
பதிலளிக்கும் முன் ஒரு பங்களிப்பு வெpய்வதற்கு 
அதிக ஜேநரத்டைத முதலீடு வெpய்ய ஒரு நல்ல 
காரணம்.

 🚧 உங்கள் பங்களிப்பில் யாஜேரா ஒருவர் 
Qாற்றங்கடை_க் ஜேகாருகிறார்.

உங்கள் பங்களிப்புக்கு Qாற்றங்கடை_ 
வெpய்யும்படி ஜேகட்கப்படும், இது உங்கள் 



ஜேயாpடைனயின் ஜேநாக்கம் பற்றிய கருத்து அல்லது 
உங்கள் குறியீட்டில் Qாற்றம் 
ஜேகாரப்பப#ப#லாம்.

யாராவது Qாற்றங்கடை_ ஜேகாரினால், பதிலளிக்க 
ஜேவண்டும். உங்கள் பங்களிப்டைப Qதிப்பாய்வு 
வெpய்ய அவர்கள் ஜேநரம் எடுத்துள்_னர். ஒரு PR 
திறந்துவிட்டு பின்பு விட்டு விலகுவது 
ஜேQாpQானதாகும். Qாற்றங்கடை_ச் வெpய்ய 
உங்களுக்குத் வெதரியாவிட்#ால், சிக்கடைல 
ஆராயுங்கள், உங்களுக்கு உதவி 
ஜேதடைவப்பட்#ால் ஜேகட்கவும்.

இனி பிரச்சிடைனயில் ஜேவடைல வெpய்ய ஜேநரம் 
இல்டைல என்றால் (எடுத்துக்காட்#ாக, 
உடைரயா#ல் Qாதங்களுக்கு ந#க்கிறது என்றால், 
உங்கள் சூழ்நிடைலகள் Qாறிவிட்#ன), 
பராQரிப்பா_ர் அவர்கள் ஒரு பதிடைல 
எதிர்ஜேநாக்குவதில்டைல என்று வெதரிந்து 
வெகாள்_ட்டும். ஜேவறு யாராவது 
எடுத்துக்வெகாள்_ தயாராக இருக்கலாம்.

 👎 உங்கள் பங்களிப்பு ஏற்றுக்வெகாள்_ப்ப#ாது.



உங்கள் பங்களிப்பு இறுதியில் 
ஏற்றுக்வெகாள்_ப்ப#லாம் அல்லது 
ஏற்றுக்வெகாள்_ப்ப#ாQல் இருக்கலாம். நீங்கள் 
ஏற்கனஜேவ அதில் அதிக ஜேவடைல வெpய்யவில்டைல.
இது ஏன் ஏற்றுக்வெகாள்_ப்ப#வில்டைல 
என்படைத உறுதியாக வெதரியாவிட்#ால், 
கருத்துடைர Qற்றும் வெதளிவுபடுத்துதலுக்கான 
பராQரிப்பா_டைரக் ஜேகட்பது நியாயQானது. 
ஆனால் இறுதியில், இது அவர்களின் முடிவு 
என்று நீங்கள் Qதிக்க ஜேவண்டும். வாதி#ாதீர்கள் 
அல்லது விஜேராதம் வெகாள்_ ஜேவண்#ாம். நீங்கள் 
கருத்து வெதரிவிக்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் 
எப்ஜேபாது ஜேவண்டுQானாலும் வரஜேவற்டைபப் 
வெபறுவீர்கள்.

 🎉 உங்கள் பங்களிப்பு ஏற்றுக்வெகாள்_ப்பட்#து..

ஓஜேஹா! திறந்த மூல பங்களிப்டைப 
வெவற்றிகரQாகச் வெpய்துள்ளீர்கள்!

7. நீங்கள் வெpய்தீர்கள்!



உங்கள் முதல் திறந்த மூல பங்களிப்டைப நீங்கள் 
வெpய்திருந்தாலும் அல்லது பங்களிக்க புதிய 
வழிகடை_த் ஜேதடுகிறீர்கஜே_ா 
இல்டைலஜேயா,நீங்கள் ந#வடிக்டைக எடுக்க 
ஈர்க்கப்பட்டிருப்பதாக நம்புகிஜேறாம். உங்கள் 
பங்களிப்பு ஏற்றுக்வெகாள்_ப்ப#வில்டைல 
என்றால், ஒரு பராQரிப்பா_ர் உங்களுக்கு உதவ 
முயற்சிக்கும் ஜேபாது நன்றி வெpால்ல 
Qறக்காதீர்கள். திறந்த மூல உங்கடை_ப் ஜேபான்ற 
நபர்க_ால் வெpய்யப்படுகிறது: ஒரு சிக்கல், 
ஜேகாரிக்டைகடைய, கருத்துடைர அல்லது high-five 
(வெவற்றிடையக் வெகாண்#ா# இருவர், தங்கள் 
உள்_ங்டைககடை_ ஜேQஜேல தூக்கித் 
தட்டிக்வெகாள்ளுதல்).



திறந்த மூல
திட்#த்டைதத்

வெதா#ங்குவது

திறந்த மூல உலகத்டைதப் பற்றி ஜேQலும் அறிந்து 
உங்கள் வெpாந்த திட்#த்டைதத் வெதா#ங்க 
தயாராகுங்கள்.



1. திறந்த மூலத்தின் “என்ன”
Qற்றும் “ஏன்”

எனஜேவ திறந்த மூலத்து#ன் வெதா#ங்குவது பற்றி
நீங்கள் ஜேயாசித்துக் வெகாண்டிருக்கிறீர்க_ா? 
வாழ்த்துக்கள்! உங்கள் பங்களிப்டைப உலகம் 
பாராட்டுகிறது. திறந்த மூலத்தின் என்ன, அடைத 
ஏன் Qக்கள் வெpய்வது பற்றி ஜேபpலாம்.

“திறந்த மூலம்” என்றால் என்ன?

ஒரு திட்#ம் திறந்த மூலQாக இருக்கும்ஜேபாது, 
அதாவது உங்கள் திட்#த்டைத எந்தவெவாரு 
ஜேநாக்கத்திற்காகவும் காணலாம், 
பயன்படுத்தலாம், Qாற்றலாம் Qற்றும் 
விநிஜேயாகிக்க முடியும். இந்த 
அனுQதிகள் திறந்த மூல உரிQம் மூலQாக 
வெpயல்படுத்தப்படும்.

திறந்த மூலம் pக்திவாய்ந்தது, ஏவெனனில் இது 
தத்வெதடுப்புக்கு தடை#கடை_ குடைறக்கிறது, 

https://opensource.org/licenses


கருத்துக்கடை_ விடைரவில் பரப்ப 
அனுQதிக்கிறது.

இது எவ்வாறு ஜேவடைல வெpய்கிறது என்படைதப் 
புரிந்துவெகாள்வதற்கு, உங்கள் நண்பர் ஒரு 
உணவருந்த அடைழக்கும் வெபாழுது நீங்கள் ஒரு 
வெpர்ரி டைப(பழ அப்பம்) வெகாண்டுவருகிறீர்கள் 
என கற்படைன வெpய்து பாருங்கள்

•எல்ஜேலாரும் பழ அப்பம் 
சுடைவக்கின்றனர் (உபஜேயாகித்தல்)

•டைப ஒரு வெவற்றி! நீங்கள் வழங்கிய 
வெpய்முடைறடைய அவர்கள் ஜேகட்கிறார்கள் 
(ஜேநாக்குதல்)

•ஒரு நண்பர், அவெலக்ஸ், ஒரு இனிய 
Qாவுப்பண்#ம் pடைQயற்காரர், 
pர்க்கடைரடைய குடைறக்க ஜேயாpடைன 
வெpான்னார் (Qாற்று)

•Qற்வெறாரு நண்பர், லிpா, அடுத்த வாரம் 
ஒரு விருந்துக்கு அடைத உபஜேயாகிக்க 
ஜேகட்கிறார் (பகிர்தல்)



ஒப்பீட்#_வில், ஒரு மூடிய மூல வெpயல்முடைற 
ஒரு உணவகத்திற்கு வெpன்று வெpர்ரி பழ அப்பம் 
ஒரு துண்டு உத்தரவிடுதல். நீங்கள் பழ அப்பம் 
pாப்பி# ஒரு கட்#ணம் வெpலுத்த ஜேவண்டும், 
Qற்றும் உணவகம் ஒருஜேவடை_ நீங்கள் 
அவர்களின் வெpய்முடைறடைய வெகாடுக்காQல் 
ஜேபாகலாம். நீங்கள் அவர்களின் பழ அப்பத்டைத 
pரியாக நகவெலடுத்து அடைத உங்கள் வெpாந்த 
வெபயரில் விற்படைன வெpய்தால், உணவகம் 
உங்களுக்கு எதிராக ந#வடிக்டைக எடுக்கலாம்.

ஏன் Qக்கள் தங்கள் ஜேவடைலடைய திறந்த 
மூலQாக்கிறார்கள்?

திறந்த மூலத்டைதப் பயன்படுத்துவதற்கும், 
ஒத்துடைழப்பதற்கும் எனக்கு கிடை#த்த மிகச் 



சிறப்பான அனுபவங்களில் ஒன்று, நான் பல 
பிரச்pடைனகடை_ எதிர்வெகாள்ளும் பிற 
நிரலா_ர்களு#ன் நான் உருவாக்கும் 
உறவுகளில்தான் வருகிறது.

— @kentcdodds, “திறந்த மூலத்தில் நுடைழவது 
எப்படி எனக்கு ஆச்pரியQாக இருக்கிறது”

ஒரு நபர் அல்லது அடைQப்பு திட்# மூலத்டைத 
ஏன் திறக்க ஜேவண்டும் என்பதற்கு பல 
காரணங்கள் உள்_ன. சில உதாரணங்கள் 
பின்வருQாறு:

•கூட்டு முயற்சி: திறந்த மூல திட்#ங்கள் 
உலகில் யாரி#மிருந்தும் Qாற்றங்கடை_ 
ஏற்கலாம். 
உதாரணQாக, Exercism என்பது, 350 
பங்களிப்பா_ர்களு#ன் உள்_ ஒரு 
நிரலாக்க பயிற்சிபா# த_Qாகும்.

•ஏற்றல் Qற்றும் Qறுகலப்பு 
வெpய்தல்: திறந்த மூல திட்#ங்கடை_ 
ஏறக்குடைறய எந்த ஜேநாக்கத்திற்காகவும் 
பயன்படுத்தலாம். Qற்ற விஷயங்கடை_ 

https://github.com/exercism/
https://ben.balter.com/2015/11/23/why-open-source/
https://ben.balter.com/2015/11/23/why-open-source/
https://kentcdodds.com/blog/how-getting-into-open-source-has-been-awesome-for-me
https://kentcdodds.com/blog/how-getting-into-open-source-has-been-awesome-for-me
https://github.com/kentcdodds


உருவாக்க Qக்கள் அடைத 
பயன்படுத்தலாம். 
உதாரணQாக, b2 என்று அடைழக்கப்படும் 
ஒரு திட்#த்தின் ஒரு முடைனயாகத் 
துவங்கியது ஜேவர்ட்பிரஸ்.

•வெவளிப்படை#த்தன்டைQ: தவறுகள் 
அல்லது முரண்பாடுகளுக்கு எவரும் 
திறந்த மூல திட்#த்டைத ஆய்வு வெpய்ய 
முடியும். பல்ஜேகரியா அல்லது ஐக்கிய 
நாடுகள்ஜேபான்ற அரpாங்கங்களுக்கு, 
வங்கி அல்லது சுகாதாரம் ஜேபான்ற 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்# 
வெதாழிற்pாடைலகள், Qற்றும் பாதுகாப்பு 
வெQன்வெபாருள் Let’s 
Encrypt ஜேபான்றவற்றிற்கு 
வெவளிப்படை#த்தன்டைQ முக்கியQானது.

திறந்த மூலம் வெQன்வெபாருளுக்கு Qட்டும் அல்ல.
தரவு வெதாகுப்புகளிலிருந்து புத்தகங்கள் வடைர 
அடைனத்டைதயும் திறக்கலாம். நீங்கள் மூலத்டைதத் 
திறக்க முடியும் என்பதில் 

https://github.com/letsencrypt
https://github.com/letsencrypt
https://sourcecode.cio.gov/
https://sourcecode.cio.gov/
https://medium.com/@bozhobg/bulgaria-got-a-law-requiring-source-98bf626cf70a
https://github.com/WordPress
https://github.com/WordPress/book/blob/master/Content/Part%201/2-b2-cafelog.md


கருத்துக்களுக்கு கிட்ஹப் Explore என்படைதப் 
பார்க்கவும்.

திறந்த மூலம் என்றால் “இலவpம்” என்றா 
அர்த்தம்?

திறந்த மூலத்தின் மிகப்வெபரிய pQநிடைலகளில் 
ஒன்று, பணம் வெpலவாகாது என்பதுதான். 
“இருப்பினும், “இலவpம்” என்பது திறந்த 
மூலத்தின் வெQாத்த Qதிப்பின் ஒரு இடை# 
விடை_வுப் வெபாருள் ஆகும்.

திறந்த மூல உரிQம் யாராலும் எந்த 
ஜேநாக்கத்திற்காகவும் உங்கள் திட்#த்டைத 
பயன்படுத்தலாம், Qாற்றலாம் Qற்றும் பகிர்ந்து 
வெகாள்_லாம் என்பதால், திட்#ங்கள் தானாகஜேவ
கட்#ணமின்றி இருக்கின்றன. I திட்#த்டைத 
பயன்படுத்த பணம் வெpலவு என்றால், 
யாஜேரானும் pட்#பூர்வQாக ஒரு நகல் எடுத்து 
அதற்கு பதிலாக இலவp பதிப்டைப பயன்படுத்த 
முடியும்.

இதன் விடை_வாக, வெபரும்பாலான திறந்த மூல 
திட்#ங்கள் இலவpம், ஆனால் “கட்#ணமின்றி” 

https://opensource.org/osd-annotated
https://github.com/explore
https://github.com/explore


என்பது திறந்த மூல வடைரயடைறயின் பகுதியாக 
இல்டைல. திறந்த மூல திட்#ங்க_ளின் 
வடைரயடைறக்கு உட்பட்டு, திறந்த மூல 
திட்#ங்களுக்கு Qடைறமுக வழிகாட்டுதல் 
வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது இரட்டை# உரிQம் 
அல்லது வடைரயறுக்கப்பட்# அம்pங்கள் மூலம் 
கட்#ணம் வசூலிக்க வழிகள் உள்_ன.

2. எனது வெpாந்த திறந்த மூல
திட்#த்டைத நான் வெதா#ங்க

ஜேவண்டுQா?

குறுகிய பதில், ஆம், பலன் எதுவாயினும் 
உங்கள் வெpாந்த திட்#த்டைத வெதா#ங்குவது 
எப்படி திறந்த மூல ஜேவடைல என்படைத அறிய ஒரு
சிறந்த வழியாகும்.

நீங்கள் முன்பு ஒரு திட்#த்டைத ஆதரிக்கவில்டைல 
என்றால், Qக்கள் என்ன வெpால்கிறார்கஜே_ா, 



அல்லது யாரி#Qாவது கவனிக்கிறார்க_ா என 
நீங்கள் கவடைலப்ப#லாம். இது ஜேபான்று 
உங்களுக்கு ஜேதான்றினால், நீங்கள் தனியாக 
இல்டைல!

திறந்த மூல ஜேவடைல என்பது Qற்ற 
படை#ப்பாற்றல் வெpயல்பாடுகடை_ப் ஜேபாலஜேவ, 
அது எழுதுவது அல்லது ஓவியQாக 
இருந்தாலும். உங்கள் ஜேவடைலடைய உலகத்து#ன் 
பகிர்ந்து வெகாள்_ பயQாக இருக்கலாம், ஆனால் 
சிறந்த வி_ங்க ஒஜேர வழி பயிற்சியின் மூலம் 
Qட்டுஜேQ - உங்களுக்கு ஒரு பார்டைவயா_ர் 
இல்டைலவெயன்றாலும் கூ#.

நீங்கள் இன்னும் நம்பவில்டைல என்றால், உங்கள்
குறிக்ஜேகாள்கடை_ப் பற்றி சிந்திக்க சிறிது ஜேநரம் 
ஒதுக்குங்கள்.

உங்கள் இலக்குகடை_ அடைQத்தல்

இலக்குகள் எடைதப் பற்றி ஜேவடைல வெpய்ய 
ஜேவண்டும், எடைதப் பற்றி வெpால்ல ஜேவண்டும், 
Qற்றவர்களி#மிருந்து உங்களுக்கு உதவி ஜேதடைவ
என்பவற்டைறக் கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது. 



உங்கடை_ நீங்கஜே_ ஜேகட்டுக் வெகாள்ளுங்கள், நான்
இந்த திட்#த்டைத திறக்க ஜேவண்டும்?

இந்த ஜேகள்விக்கு ஒரு pரியான பதில் இல்டைல. 
நீங்கள் ஒரு திட்#த்திற்கு பல இலக்குகடை_ 
அல்லது பல்ஜேவறு இலக்குகளு#ன் வெவவ்ஜேவறு 
திட்#ங்கடை_க் வெகாண்டிருக்கலாம்.

உங்களுடை#ய ஒஜேர குறிக்ஜேகாள் உங்கள் 
ஜேவடைலடைய காட்# விரும்பினால், நீங்கள் 
பங்களிப்புகடை_ விரும்பக்கூ#ாது, ஜேQலும் 
உங்கள் README இல் வெpால்லவும் கூ# 
இருக்கலாம். Qறுபுறம், உங்களுக்கு 
பங்களிப்பா_ர்கள் ஜேதடைவப்பட்#ால், 
வெதளிவான ஆவணங்கள் மீது ஜேநரத்டைத முதலீடு 
வெpய்து புதுமுகங்களின் வரஜேவற்டைபப் 
வெபறுவீர்கள்.



ஒரு ஜேநரத்தில் நான் தனிப்பயன் UIAlertView ஐ 
உருவாக்கியிருந்ஜேதன்… அடைத திறந்த மூலQாக 
Qாற்ற முடிவு வெpய்ஜேதன். அதனால் நான் அடைத 
pக்தி வாய்ந்ததாக Qாற்றியடைQத்து கிட்ஹப் க்கு 
பதிஜேவற்றியுள்ஜே_ன். நான் என் முதல் 
ஆவணத்டைத எப்படி நிரலா_ர்களுக்கு அவர்கள் 
திட்#ங்களில் அடைத பயன்படுத்த ஜேவண்டுவெQன
வி_க்கி எழுதிஜேனன். இது ஒரு எளிடைQயான 
திட்#Qாக இருப்பதால், யாரும் இடைதப் 
பயன்படுத்தவில்டைல, ஆனால் என்னுடை#ய 
பங்களிப்டைபப் பற்றி நான் நன்றாகஜேவ 
உணர்கிஜேறன்.

— @mavris, “சுய-கற்றல் வெQன்வெபாருள் 
உருவாக்குநர்கள்: ஏன் திறந்த மூல நQக்கு 
முக்கியம்”

https://medium.com/rocknnull/self-taught-software-engineers-why-open-source-is-important-to-us-fe2a3473a576
https://medium.com/rocknnull/self-taught-software-engineers-why-open-source-is-important-to-us-fe2a3473a576
https://medium.com/rocknnull/self-taught-software-engineers-why-open-source-is-important-to-us-fe2a3473a576
https://github.com/mavris


உங்கள் திட்#ம் வ_ரும் ஜேபாது, உங்களுடை#ய 
pமூகம் உங்களி#மிருந்து வெவறும் குறியீட்டை# 
தாண்டி ஜேQலும் எதிர்பார்க்கும். சிக்கல்கடை_ 
எதிர்வெகாண்டு, குறியீட்டை# Qறுபரிசீலடைன 
வெpய்தல் Qற்றும் உங்கள் திட்#த்டைத 
ஜேQம்படுத்துதல் திறந்த மூல திட்#த்தில் உள்_ 
முக்கிய பணிகளும் ஆகும்.

நீங்கள் நிரலாக்குதல் அல்லாத பணிகளில் ஜேநரம் 
வெpலவிடுவது உங்கள் திட்#த்தின் அ_வு Qற்றும்
ஜேநாக்கம் pார்ந்து இருக்கும் ஜேபாது, நீங்கள் 
அவர்களுக்கு உடைரயாற்ற ஒரு பராQரிப்பா_ராக 
தயாராக இருங்கள் அல்லது உங்களுக்கு உதவ 
யாடைரயாவது அடை#யா_ம் காணுங்கள்.

நீங்கள் ஒரு திட்#த்டைத திறந்த மூலQாக்கும் 
நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியாக 
இருந்தால்,உங்களுடை#ய திட்#த்தின் உள் 
ஆதாரங்கடை_ வ_ர்த்துக்வெகாள்_ ஜேவண்டும் 
என்படைத உறுதிப்படுத்தவும். நீங்கள் 
அறிமுகப்படுத்திய பின்னர் திட்#த்டைத 
பராQரிப்பதற்கு யார் வெபாறுப்பு என்படைத 
நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்கள், உங்கள் 



pமூகத்து#ன் அந்தப் பணிகடை_ எவ்வாறு 
பகிர்ந்து வெகாள்கிறீர்கள் என்படைத நீங்கள் 
வெதரிந்துவெகாள்_ ஜேவண்டும்.

உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்# வரவு வெpலவுத் 
திட்#ம் அல்லது வெதாழில் முன்ஜேனற்ற ஆக்க 
முயற்சி, இயக்கம் Qற்றும் 
வெpயல்திட்#த்திற்கான பட்வெDட் ஊழியர்கள் 
ஜேதடைவப்பட்#ால், ஆரம்பத்திஜேலஜேய 
உடைரயா#ல்கடை_த் வெதா#ங்குங்கள்.

நீங்கள் திட்#த்டைதத் திறக்க ஆரம்பிக்கும் ஜேபாது, 
உங்கள் நிர்வாக வெpயல்முடைறகள் உங்கள் 
திட்#த்டைதச் சுற்றி pமூகத்தின் 
பங்களிப்புகடை_யும் திறன்கடை_யும் கருத்தில் 
வெகாள்ளுதல் முக்கியம். திட்#த்தின் முக்கிய 
அம்pங்களில் உங்கள் வியாபாரத்தில் 
பணியாற்றாத பங்களிப்பா_ர்கடை_ உட்படுத்த 



பயம் ஜேவண்#ாம் - குறிப்பாக அடிக்கடி 
பங்களிப்பவர்க_ாக இருந்தால்.

— @captainsafia, “நீங்கள் ஒரு திட்#ம் திறந்த 
மூலQாக்குகிறீர்கள், ம்ம்?”

Qற்ற திட்#ங்களுக்கு பங்களிப்பு

Qற்றவர்களு#ன் எப்படி ஒத்துடைழக்க ஜேவண்டும்
அல்லது திறந்த மூல ஜேவடைல எப்படி 
இயங்குகிறது என்படைத அறிவது உங்கள் இலக்கு
என்றால், ஏற்கனஜேவ இருக்கும் திட்#த்திற்கு 
பங்களிப்பு வெpய்யுங்கள். ஏற்கனஜேவ நீங்கள் 
பயன்படுத்த விரும்பும் திட்#த்தில் 
வெதா#ங்கவும். ஒரு திட்#த்தில் பங்களிப்பு 
தட்#ச்சு அல்லது ஆவணங்கடை_ 
பிடைழத்திருத்துதல் என எளியடைQயானதாக 
இருக்கலாம்.

ஒரு பங்களிப்பா_ராக எவ்வாறு வெதா#ங்குவது 
என்பது உங்களுக்கு வெதரியாவிட்#ால், 
எங்கள் திறந்த மூல வழிகாட்டிக்கு எவ்வாறு 
பங்களிப்பதுகாணுங்கள்.

https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/
https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/
https://dev.to/captainsafia/so-you-wanna-open-source-a-project-eh-5779
https://dev.to/captainsafia/so-you-wanna-open-source-a-project-eh-5779
https://github.com/captainsafia


3. உங்கள் வெpாந்த திறந்த மூல
திட்#த்டைத துவக்குதல்

உங்களுடை#ய ஜேவடைலடைய திறக்க pரியான 
ஜேநரம் என்று எதுவும் இல்டைல. நீங்கள் ஒரு 
ஜேயாpடைன, ந#ப்பிலிருக்கும் ஜேவடைல, அல்லது 
பல ஆண்டுக_ாக மூடிய திட்#ம் என எடைதயும் 
திறக்கலாம்.

வெபாதுவாக ஜேபசுடைகயில், உங்கள் திட்#த்டைத 
நீங்கள் Qற்றவர்கள் ஜேநாக்குவதற்கு Qற்றும் 
உங்கள் ஜேவடைலடையப் பற்றி கருத்துத் 
வெதரிவிப்படைத வpதியாக கருதும்வெபாழுது 
உங்கள் திட்#த்டைதத் திறக்க ஜேவண்டும்.

எந்த கட்#த்தில் நீங்கள் உங்கள் திட்#த்டைத 
திறக்க முடிவு வெpய்தாலும், ஒவ்வெவாரு 
திட்#மும் பின்வரும் ஆவணங்கள் ஜேpர்க்கப்ப# 
ஜேவண்டும்:

•திறந்த மூல உரிQம்  

https://help.github.com/articles/open-source-licensing/#where-does-the-license-live-on-my-repository


•README  

•பங்களிப்பு வெநறிமுடைறகள்  

•ந#த்டைத குறியீடு  

ஒரு பராQரிப்பா_ராக, இந்த கூறுகள் 
எதிர்பார்ப்புகடை_த் வெதா#ர்புவெகாள்வதற்கும், 
பங்களிப்புகடை_ நிர்வகிப்பதற்கும், 
எல்ஜேலாருடை#ய pட்# உரிடைQகடை_யும் (உங்கள்
வெpாந்த உள்_#ங்கலாக) பாதுகாக்கும். அவர்கள் 
ஜேநர்Qடைறயான அனுபவத்டைதப் 
வெபற்றிருப்பதற்கான வாய்ப்புகடை_ கணிpQாக 
அதிகரிக்கிறார்கள்.

உங்கள் திட்#ம் கிட்ஹப் இல் இருந்தால், 
உங்கள் ஜேகாப்பகத்டைத உங்கள் மூல அடை#வில் 
பரிந்துடைரக்கப்படும் ஜேகாப்புப்வெபயர்கள் மூலம் 
கிட்ஹப் அங்கீகரிக்கவும், தானாக உங்கள் 
வாpகர்களுக்கு அவற்டைறப் பரப்பவும் உதவும்.

உரிQம் வெதரிவு வெpய்தல்

திறந்த மூல உரிQம் Qற்றவர்கள் 
பயன்படுத்தலாம், நகவெலடுக்கலாம், Qாற்றலாம்,

https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/
https://help.github.com/articles/setting-guidelines-for-repository-contributors/
https://help.github.com/articles/create-a-repo/#commit-your-first-change


Qற்றும் விடை_வுகள் இல்லாQல் உங்கள் 
திட்#த்திற்கு மீண்டும் பங்களிக்கலாம் என 
உத்திரவாதம் அளிக்கிறது. இது ஒட்#க்கூடிய 
pட்#ப்பூர்வ சூழ்நிடைலகளிலிருந்து உங்கடை_ 
பாதுகாக்கிறது. திறந்த மூல திட்#த்டைத நீங்கள் 
வெதா#ங்கும்ஜேபாது உரிQம் ஜேpர்க்கப்ப# 
ஜேவண்டும்.

pட்# ஜேவடைல ஜேவடிக்டைக இல்டைல. நல்ல வெpய்தி 
என்னவெவனில் உங்கள் க_ஞ்சியத்தில் 
ஏற்கனஜேவ உரிQம் நகவெலடுத்து ஒட்#லாம். 
உங்கள் கடின உடைழப்டைபப் பாதுகாக்க இது ஒரு 
நிமி#ம் Qட்டுஜேQ ஆகும்.

MIT, Apache 2.0, Qற்றும் GPLv3 மிகவும் 
பிரபலQான திறந்த மூல உரிQங்கள், ஆனால் 
ஜேதர்ந்வெதடுக்க Qற்ற விருப்பங்கள் வெதரிவுகளும் 
உள்_ன.

நீங்கள் கிட்ஹப் இல் புதிய திட்#த்டைத 
உருவாக்கும்ஜேபாது, உரிQம் ஒன்டைறத் 
ஜேதர்ந்வெதடுக்கும் உரிடைQ உங்களுக்கு உள்_து. 
ஒரு திறந்த மூல உரிQத்டைத உட்படுத்துவது 

https://choosealicense.com/
https://choosealicense.com/
https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/
https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/
https://choosealicense.com/licenses/mit/


உங்கள் கிட்ஹப் திட்#த்டைத திறந்த 
மூலQாக்கும்.

ஒரு திறந்த மூல திட்#த்டைத நிர்வகிப்பதற்கான 
pட்# அம்pங்கடை_ப் பற்றி நீங்கள் Qற்ற 
ஜேகள்விகடை_ அல்லது கவடைலடையப் 
வெபற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால், நாங்கள் உங்கள் 
பாதுகாப்பிற்கு உள்ஜே_ாம்.

README எழுதுவது

https://opensource.guide/ta/legal/
https://opensource.guide/ta/legal/


README கள் உங்கள் திட்#த்டைத எவ்வாறு 
பயன்படுத்துவது என்படைத வி_க்கவும். உங்கள் 
திட்#ப்பணிகளுக்கான காரணத்டைதயும் உங்கள் 
பயனர்கள் என்ன வெpய்யலாம் என்படைதயும் 
அடைவ வி_க்கும்.

உங்கள் README இல் பின்வரும் ஜேகள்விகளுக்கு 
பதிலளிக்க முயற்சி வெpய்க:

•இந்த திட்#ம் என்ன வெpய்கிறது?

•ஏன் இந்த திட்#ம் பயனுள்_தாக 
இருக்கும்?

•நான் எப்படி வெதா#ங்குவது?

•எனக்கு உதவி ஜேதடைவப்பட்#ால், 
எங்கிருந்து உதவி கிடை#க்கும்?

நீங்கள் பங்களிப்புகடை_ எவ்வாறு 
டைகயாளுகிறீர்கள், திட்#த்தின் இலக்குகள் 
என்ன, உரிQங்கள் Qற்றும் பண்புக்கூறு பற்றிய 
தகவல்கள் ஜேபான்ற Qற்ற ஜேகள்விகளுக்கு 
பதிலளிக்க உங்கள் README ஐ 
பயன்படுத்தலாம். பங்களிப்புகடை_ 



ஏற்றுக்வெகாள்_ விரும்பவில்டைல என்றால், 
அல்லது உங்கள் திட்#ம் இன்னும் தயாரிப்புக்கு 
தயாராக இல்டைல என்றால், இந்த தகவடைல கீஜேழ
எழுதவும்.

சிறந்த ஆவணங்கள் என்றால் அதிக பயனர்கள், 
குடைறவான ஆதரவு ஜேகாரிக்டைககளும், அதிக 
பங்களிப்பா_ர்கள் ஆகும். (…) உங்கள் 
வாpகர்கள் நீங்கள் இல்டைல என்படைத நிடைனவில்
வெகாள்ளுங்கள். முற்றிலும் Qாறுபட்# 
அனுபவங்கடை_க் வெகாண்# ஒரு திட்#த்திற்கு 
வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

— @tracymakes, “எழுதும் உங்கள் வெpாற்கள் 
படிக்கப்ப#ஜேவண்டுவெQன (காவெணாளி)”

https://www.youtube.com/watch?v=8LiV759Bje0&list=PLmV2D6sIiX3U03qc-FPXgLFGFkccCEtfv&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=8LiV759Bje0&list=PLmV2D6sIiX3U03qc-FPXgLFGFkccCEtfv&index=10
https://github.com/tracymakes


சில ஜேநரங்களில், Qக்கள் ஒரு README 
எழுதுவடைதத் தவிர்ப்பதால், திட்#ம் 
முடிவடை#யாததுஜேபால் அவர்கள் 
உணர்கிறார்கள் அல்லது பங்களிப்புகடை_ 
விரும்பவில்டைல. இடைவ ஒவ்வெவான்றும் எழுத 
மிகவும் நல்ல காரணங்கள்.

ஜேQலும் உத்ஜேவகம் 
வெபறுவதற்காக, @18F இன் “README கடை_ 
வாசிக்கக்கூடியதாக 
வெpய்தல்” or @PurpleBooth’s README 
வார்ப்புரு முழுடைQயான README எழுதுவதற்கு 
பயன்படுத்தவும்.

நீங்கள் மூல அடை#வில் ஒரு README ஜேகாப்டைப 
ஜேpர்க்கும்ஜேபாது, கிட்ஹப் தானாக 
க_ஞ்சியத்தின் முகப்பு பக்கத்தில் காண்பிக்கும்.

உங்கள் பங்களிப்பு வழிமுடைறகடை_ எழுதுதல்

உங்கள் திட்#த்தில் பங்வெகடுக்க எப்படி உங்கள் 
பார்டைவயா_ர்களுக்கு ஒரு CONTRIBUTING 
ஜேகாப்பு வெpால்கிறது. உதாரணQாக, நீங்கள் 

https://gist.github.com/PurpleBooth/109311bb0361f32d87a2
https://gist.github.com/PurpleBooth/109311bb0361f32d87a2
https://github.com/PurpleBooth
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://pages.18f.gov/open-source-guide/making-readmes-readable/
https://github.com/18F


இதில் பின்வரும் தகவல்கடை_க் 
வெகாண்டிருக்கலாம்:

•ஒரு பிடைழ அறிக்டைகடைய எவ்வாறு 
பதிவு வெpய்யலாம் (சிக்கல் Qற்றும் இழு 
ஜேகாரிக்டைக 
வார்ப்புருக்கடை_ பயன்படுத்தி முயற்சி 
வெpய்யுங்கள்)

•ஒரு புதிய அம்pத்டைத எப்படி 
பரிந்துடைரப்பது

•எப்படி உங்கள் சூழடைல அடைQப்பது 
Qற்றும் ஜேpாதடைனகள் ஓட்டுவது

வெதாழில்நுட்ப விவரங்களு#ன் கூடுதலாக, 
பங்களிப்பிற்கான உங்கள் எதிர்பார்ப்புகடை_ 
வெதா#ர்புவெகாள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக 
உள்_து:

•நீங்கள் ஜேதடும் பங்களிப்பு வடைககள்

•திட்#த்திற்கான உங்கள் வெpயல் திட்#ம் 
அல்லது பார்டைவ

https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates
https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates
https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates


•எப்படி பங்களிப்பா_ர்கள் உங்களு#ன் 
வெதா#ர்பு வெகாள்_ ஜேவண்டும் (அல்லது 
கூ#ாது)

ஒரு இரக்கம் உள்_, நட்புரீதியான வெதானிடையப் 
பயன்படுத்தி, பங்களிப்பிற்கான குறிப்பிட்# 
பரிந்துடைரகடை_ வழங்குதல் (ஆவணங்கள் 
எழுதுதல் அல்லது வடைலத்த_Qாக்குதல் 
ஜேபான்றடைவ) புதுமுகங்கள் வரஜேவற்பு Qற்றும் 
பங்ஜேகற்க ஆர்வமுடை#யடைவயாக இருப்பதால் 
நீண்# தூரம் வெpல்லலாம்.

உதாரணQாக, ஆக்டிவ் அட்மின் அதன் 
பங்களிப்பு வழிகாட்டி உ#ன் வெதா#ங்குகிறது:

முதலில், ஆக்டிவ் அட்மினுக்கு பங்களிக்க 
கருதியதற்கு நன்றி. ஆக்டிவ் அட்மின் ஜேபான்ற 
ஒரு வெபரிய கருவிடைய உருவாக்கியது உங்கடை_ 
ஜேபான்ற Qக்கள் தான்.

உங்கள் திட்#த்தின் ஆரம்ப கட்#ங்களில், 
உங்கள் CONTRIBUTING ஜேகாப்பு எளியதாக 
இருக்கலாம். பிடைழகள் அல்லது ஜேகாப்புப் 
பிரச்சிடைனகள், Qற்றும் எந்த ஒரு வெதாழில்நுட்ப 

https://github.com/activeadmin/activeadmin/blob/master/CONTRIBUTING.md
https://github.com/activeadmin/activeadmin/blob/master/CONTRIBUTING.md
https://github.com/activeadmin/activeadmin/


ஜேதடைவகள் (ஜேpாதடைனகள் ஜேபான்றடைவ) 
பங்களிப்டைபச் வெpய்வது குறித்து புகாரளிப்பது 
எப்ஜேபாது என்படைத நீங்கள் எப்வெபாழுதும் 
வி_க்க ஜேவண்டும்.

காலப்ஜேபாக்கில், உங்கள் பங்களிப்புக் ஜேகாப்பில்
நீங்கள் அடிக்கடி ஜேகட்கப்படும் ஜேகள்விகள் 
ஜேpர்க்கப்ப#லாம். இந்த தகவடைல எழுதுவது 
குடைறவான Qக்கள் உங்கடை_ மீண்டும் அஜேத 
ஜேகள்விகடை_ ஜேகட்க ஜேவண்டும் என்பதாகும்.

உங்கள் பங்களிப்புக் ஜேகாப்டைப எழுதுவதற்கு 
அதிக உதவிக்காக, @nayafia இன் பங்களிப்பு 
வழிகாட்டி 
வார்ப்புரு அல்லது @mozilla’s “எப்படி ஒரு 
CONTRIBUTING.md உருவாக்கவும்” என 
பார்க்கவும்.

உங்கள் README லிருந்து உங்கள் பங்களிப்பு 
ஜேகாப்பிடைன இடைணக்க, அதிகQாஜேனார் அடைதப் 
பார்க்கிறார்கள். நீங்கள் ஒரு பங்களிப்பு ஜேகாப்பு 
உங்கள் திட்#த்தின் க_ஞ்சியத்தில் 
டைவக்கும்ஜேபாது, உங்கள் பங்களிப்பா_ர் ஒரு 
சிக்கல் உருவாக்கும் ஜேபாது அல்லது ஒரு மிகுதிக்

https://help.github.com/articles/setting-guidelines-for-repository-contributors/
https://help.github.com/articles/setting-guidelines-for-repository-contributors/
https://help.github.com/articles/setting-guidelines-for-repository-contributors/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/contributing/
https://github.com/mozilla
https://github.com/nayafia/contributing-template/blob/master/CONTRIBUTING-template.md
https://github.com/nayafia/contributing-template/blob/master/CONTRIBUTING-template.md
https://github.com/nayafia/contributing-template/blob/master/CONTRIBUTING-template.md
https://github.com/nayafia


ஜேகாரிக்டைகடையத் திறக்கும் ஜேபாது கிட்ஹப் 
தானாகஜேவ ஜேகாப்பில் இடைணக்கப்படும்

ந#த்டைத குறியீடு நிடைலநாட்டுதல்



ஏதாவது ஒரு விதத்தில் துஷ்பிரஜேயாகம் 
என்படைத ஒரு பயனராகஜேவா அல்லது ஒரு 
பராQளிப்ப_ாராக ஒரு காரணியாக எப்படி 
இருக்க ஜேவண்டுவெQன்படைத வி_க்க 
முயற்சிக்கும்ஜேபாஜேதா அல்லது ஒரு பயனராக … 
ஒரு எளிய ஜேகள்விடையக் ஜேகட்கும்ஜேபாஜேதா நாம் 
அடைனவரும் அனுபவங்கள் pந்தித்திருக்கிஜேறாம்.
(…) ஒரு ந#த்டைத வெநறிமுடைற எளிதில் 
குறிப்பி#ப்பட்# Qற்றும் இடைணக்கக்கூடிய 
ஆவணQாகிறது, இது உங்கள் குழுவானது 
மிகவும் ஆக்கபூர்வQான வெpாற்வெபாழிவுகடை_ 
மிகவும் தீவிரQாக எடுத்துக்வெகாள்வடைத 
காட்டுகிறது.

— @mlynch, “திறந்த மூலத்டைத ஒரு Qகிழ்ச்சியான 
இ#Qாக அடைQத்தல்”

https://medium.com/ionic-and-the-mobile-web/making-open-source-a-happier-place-3b90d254f5f
https://medium.com/ionic-and-the-mobile-web/making-open-source-a-happier-place-3b90d254f5f
https://github.com/mlynch


இறுதியாக, உங்கள் திட்#த்தின் 
பங்ஜேகற்பா_ர்களுக்கு ந#த்டைதக்கான விதிகடை_
அடைQப்பதற்கு ஒரு ந#த்டைத வெநறிமுடைற 
உதவுகிறது. ஒரு pமூகம் அல்லது 
நிறுவனத்திற்கான திறந்த மூல திட்#த்டைத 
நீங்கள் வெதா#ங்கினால், இது குறிப்பாக 
Qதிப்புமிக்கது. பராQரிப்பா_ராக உங்கள் 
அழுத்தத்டைத குடைறக்கும் ஆஜேராக்கியQான, 
ஆக்கபூர்வQான pமூக ந#த்டைதக்கு ஒரு ந#த்டைத 
வெநறிமுடைற உங்களுக்கு உதவுகிறது.

ஜேQலும் தகவலுக்கு, எங்கள் ந#த்டைத 
வழிகாட்டி.

கூடுதலாக பங்ஜேகற்பா_ர்கள் எப்படி ந#ந்து 
வெகாள்_ ஜேவண்டும் என நீங்கள் 
எதிர்பார்க்கிறீர்கள், ஒரு வெநறிமுடைற குறியீடு கூ#
இந்த எதிர்பார்ப்புகடை_ யாருக்கு எப்ஜேபாது 
உபஜேயாகிக்கப்படும், Qற்றும் ஒரு மீறல் 
ஏற்படுQானால் என்ன வெpய்ய ஜேவண்டும் 
என்படைத விவரிக்க முடைனகிறது.

திறந்த மூல உரிQங்கடை_ப் ஜேபாலஜேவ, ந#த்டைத 
வெநறிமுடைறகளுக்கான தரநிடைலகளும் உள்_ன, 

https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/
https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/


எனஜேவ நீங்கள் வெpாந்தQாக எழுத 
ஜேவண்டியதில்டைல. பங்களிப்பா_ரின் 
உ#ன்படிக்டைக என்பது, 40,000 திறந்த மூல 
திட்#ங்களுக்குபயன்படுத்துகின்ற ஒரு 
வெநறிமுடைற குறியீ#ாகும், குவெபர்னீஸ், வெரயில்ஸ் 
Qற்றும் ஸ்விஃப்ட் உட்ப#. நீங்கள் 
பயன்படுத்தும் உடைர எதுவாக இருந்தாலும், 
ஜேதடைவயான ஜேபாது உங்கள் ந#த்டைத 
வெநறிமுடைற வெpயல்படுத்துவதற்கு நீங்கள் 
தயாராக இருக்க ஜேவண்டும்.

உடைரடைய ஜேநரடியாக உங்கள் க_ஞ்சியத்தில் 
CODE_OF_CONDUCT ஜேகாப்பில் ஒட்டுக. உங்கள் 
திட்#த்தின் ஜேகாப்பகத்தில் மூல அடை#வில் 
ஜேகாப்டைப டைவத்திருங்கள், அடைத எளிதாக 
கண்டுபிடிக்கலாம், ஜேQலும் அடைத README 
இலிருந்து இடைணக்கவும்.

https://contributor-covenant.org/adopters/
https://contributor-covenant.org/adopters/
https://contributor-covenant.org/adopters/
https://contributor-covenant.org/
https://contributor-covenant.org/


4. உங்கள் திட்#த்திற்கான
வெபயரிடுதல் Qற்றும் முத்திடைர

பதித்தல்

வணிகச் சின்னம் என்பது ஒரு கவர்ச்சியுள்_ 
முத்திடைர அல்லது திட்#ப்பணி வெபயடைர வி# 
அதிகம். நீங்கள் உங்கள் திட்#த்டைதப் பற்றி 
என்ன ஜேபசுகிறீர்கள், Qற்றும் நீங்கள் உங்கள் 
வெpய்தியு#ன் யாடைர வெpன்றடை#கிறீர்கள் என்பது 
தான்.

pரியான வெபயடைரத் ஜேதர்ந்வெதடுப்பது

நிடைனவில் எளிதான ஒரு வெபயடைரத் 
ஜேதர்ந்வெதடுத்து, திட்#ம் என்ன வெpய்வவெதன்று 
சில ஜேயாpடைனகள் வெதரிவியிங்கள். 
உதாரணத்திற்கு:

•வெpன்ட்ரி தகர்வெவாலி அறிக்டைகக்காக 
வெpயலிகடை_ கண்காணிக்கிறது

https://github.com/getsentry/sentry


•தின் ஒரு ஜேவகQான Qற்றும் 
எளிடைQயான ரூபி வடைல ஜேpடைவயகம்

ஏற்கனஜேவ இருக்கும் திட்#த்தின் மீது நீங்கள் 
கட்டிவெயழுப்பினால், முன்வெனாட்#ாக தங்கள் 
வெபயடைரப் பயன்படுத்தி உங்கள் திட்#ம் என்ன 
என்படைத வெதளிவுபடுத்துவதற்கு உதவலாம் 
(எடுத்துக்காட்#ாக, node-fetch window.fetch ஐ 
Node.js க்கு வெகாண்டு வருகிறது).

வெதளிவு எல்லாவற்றிற்கும் ஜேQலானது. சிஜேலடை#
ஜேபச்சு ஜேவடிக்டைகயானது, ஆனால் சில 
நடைகச்சுடைவகடை_ நீங்கள் ஜேவறுபட்# 
கலாச்pாரங்களு#ன் அல்லது ஜேவறுபட்# 
அனுபவங்களு#ன் Qக்களுக்கு வெQாழிவெபயர்க்க 
முடியாது என்படைத நிடைனவில் வெகாள்க. உங்கள் 
pாத்தியQான சில பயனர்கள் நிறுவன 
ஊழியர்க_ாக இருக்கலாம்: ஜேவடைலயில் உங்கள்
திட்#த்டைத வி_க்க அவர்களுக்கு நீங்கள் 
pங்க#த்டைத உண்#ாக்க ஜேவண்#ாம்!

வெபயர் முரண்பாடுகடை_த் தவிர்த்தல்

https://github.com/bitinn/node-fetch
https://github.com/macournoyer/thin


இஜேத ஜேபான்ற வெபயரில் திறந்த மூல 
திட்#ங்களுக்கான pரிபார்க்கவும், குறிப்பாக 
நீங்கள் ஒஜேர வெQாழிடைய அல்லது 
சுற்றுச்சூழடைலப் பகிர்ந்து வெகாள்ளும் வெபாழுது. 
பிரபலQான ஒரு திட்#த்தினு#ன் உங்கள் வெபயர்
ஜேQற்வெபாருந்துதல் இருந்தால், உங்கள் 
பார்டைவயா_ர்கடை_ குழப்பக்கூடும்.

வடைலத்த_ம், கீச்சு டைகப்பிடி அல்லது உங்கள் 
திட்#த்டைத பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பிற 
பண்புகடை_ நீங்கள் விரும்பினால், நீங்கள் 
விரும்பும் வெபயர்கடை_ வெபறலாம் என்படைத 
உறுதிப்படுத்தவும். நீங்கள் இன்னும் அவற்டைற 
பயன்படுத்த விரும்பவில்டைல என்றால் கூ#, 
Qன அடைQதிக்காக இப்ஜேபாது அந்த வெபயர்கடை_
டைவத்திருக்கவும்.

உங்கள் திட்#த்தின் வெபயர் எந்த வர்த்தக 
முத்திடைரகளிலும் மீறவில்டைல என்படைத 
உறுதிப்படுத்திக் வெகாள்ளுங்கள். ஒரு நிறுவனம் 
பின்னர் உங்கள் திட்#த்டைத நீக்குQாறு 
ஜேகட்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு எதிரான pட்# 

https://instantdomainsearch.com/
https://instantdomainsearch.com/
http://ivantomic.com/projects/ospnc/
http://ivantomic.com/projects/ospnc/


ந#வடிக்டைக எடுக்கலாம். அது ஆபத்துக்கு 
Qதிப்பு இல்டைல.

வர்த்தக முத்திடைர ஜேQாதல்களுக்கு WIPO 
குஜே_ாபல் பிராண்ட் 
ஜே#ட்#ாஜேபஸ்pரிபார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரு 
நிறுவனத்தில் இருந்தால், இதில் உங்கள் pட்# 
குழு உங்களுக்கு உதவும்.

இறுதியாக, உங்கள் திட்#த்தின் வெபயடைர 
கூகுளில் ஜேதடுங்கள். Qக்கள் உங்கள் திட்#த்டைத 
எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியுQா? ஜேவறு 
எடைதயாவது நீங்கள் காண விரும்பாதடைவ 
ஜேத#ல் முடிவுகளில் ஜேதான்றுகிறதா?

எப்படி எழுதுவது (Qற்றும் நிரலாக்குதல்) 
உங்கள் நிறுவனஅடை#யா_த்டைத பாதிக்கிறது!

உங்கள் திட்#த்தின் வாழ்நாள் முழுவதிலும், 
நீங்கள் நிடைறய எழுதுவீர்கள்: README கள், 
பயிற்சிகள், pமூகம் ஆவணங்கள், சிக்கல்களுக்கு 
பதிலளித்தல், சில ஜேவடை_களில் 
வெpய்திQ#ல்கள் Qற்றும் அஞ்pல் பட்டியல்கள்.

https://opensource.guide/ta/legal/
https://opensource.guide/ta/legal/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/


இது உத்திஜேயாகபூர்வ ஆவணQாக்கல் அல்லது 
ஒரு தற்காலிக மின்னஞ்pலாக இருந்தாலும், 
உங்கள் எழுத்து பாணி உங்கள் திட்#த்தின் 
நிறுவனஅடை#யா_த்தின் ஒரு பகுதியாகும். 
உங்கள் பார்டைவயா_ர்களி#ம் நீங்கள் எப்படி 
ந#ந்துவெகாள்வீர்கள் என்படைதயும், நீங்கள் 
அறிவிக்க விரும்பும் வெதானி அதுதானா 
என்படைதயும் கவனியுங்கள்.

நான் மின்னஞ்pல் பட்டியலிலுள்_ ஒவ்வெவாரு 
பிரியிலும் ஈடுப# முயன்ஜேறன், Qாதிரியான 
ந#த்டைதகடை_ காட்டுவது, Qக்களி#ம் பரிவாக 
இருப்பது, அவர்களின் பிரச்சிடைனகடை_ 
தீவிரQாக எடுத்துக் வெகாண்டு, ஒட்டுவெQாத்தQாக
உதவ முயற்சித்ஜேதன். சிறிது காலத்திற்கு பிறகு, 
Qக்கள் ஜேகள்விகடை_ Qட்டும் ஜேகட்க 



Qாட்#ார்கள், ஆனால் பதிலு#ன் உதவி 
வெpய்வார்கள், நான் முழுதாக Qகிழும் அ_விற்கு,
என் பாணிடைய டைநயாண்டி வெpய்வார்கள்.

— @janl கவுச்டிபி, “நிடைலயான திறந்த 
மூலம்” பற்றி

கனிவான, உள்_#க்கிய வெQாழி (ஒற்டைற நபடைரக்
குறிப்பிடும் ஜேபாதும் “அவர்கள்” ஜேபான்றடைவ) 
உங்கள் திட்#த்டைத புதிய பங்களிப்பா_ர்களுக்கு
வரஜேவற்பதாக உணர டைவக்கும். எளிடைQயான 
வெQாழிடைய கடை#பிடியுங்கள், உங்கள் 
வாpகர்களில் பலருக்கு ஆங்கிலம் 
தாய்வெQாழியாக இல்லாQலிருக்கலாம்.

நீங்கள் வார்த்டைதகடை_ எப்படி எழுதுகிறீர்கஜே_ா 
அப்படிஜேய, உங்கள் குறியீட்டு பாணி உங்கள் 
திட்#த்தின் நிடைலயக அடை#யா_ பகுதியாகவும் 
Qாறும். Angular Qற்றும் jQuery இரண்டும் 
கடுடைQயான குறியீட்டு முடைற Qற்றும் 
வழிகாட்டுதல்கள் உள்_ திட்#ங்களுக்கான 
உதாரணங்க_ாகும்.

https://contribute.jquery.org/style-guide/js/
https://github.com/johnpapa/angular-styleguide
https://writing.jan.io/2015/11/20/sustainable-open-source.html
https://writing.jan.io/2015/11/20/sustainable-open-source.html
https://github.com/apache/couchdb
https://github.com/janl


நீங்கள் வெதா#ங்கும் வெபாழுஜேத, உங்கள் 
திட்#த்திற்கு ஒரு பாணி வழிகாட்டி எழுத 
ஜேதடைவயில்டைல, Qற்றும் நீங்கள் எப்படியும் 
உங்கள் திட்#த்தில் ஜேவறு குறியீட்டு பாணிடைய 
ஒருங்கிடைணத்து அனுபவிக்கலாம். ஆனால் 
உங்கள் எழுத்து Qற்றும் குறியீட்டு நடை# எப்படி 
பல்ஜேவறு வடைகயான Qக்கடை_ கவர்ந்திழுக்க 
அல்லது ஊக்கப்படுத்தலாம் என்படைத நீங்கள் 
எதிர்பார்க்க ஜேவண்டும். உங்கள் திட்#த்தின் 
ஆரம்ப கட்#ங்கள் நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் 
முன்ஜேனாடிகடை_ அடைQக்கும் வாய்ப்பாக 
இருக்கும்.

5. உங்கள் முன்-வெவளியீட்டு
பட்டியல்

உங்கள் திட்#த்டைதத் திறக்க தயாரா? உதவிக்கு 
ஒரு பட்டியல் இங்ஜேக. அடைனத்து 
வெபட்டிகடை_யும் pரிபார்க்கவும்? நீங்கள் வெpல்ல 
தயாராக உள்ளீர்கள்! “வெவளியிடு” என்படைதக் 

https://help.github.com/articles/making-a-private-repository-public/


வெpாடுக்கவும் பின்பு உங்கடை_ நீங்கஜே_ 
தட்டிக்வெகாடுத்து வெகாள்_வும்.

ஆவணப்படுத்தல்

• திட்#Qானது திறந்த மூல உரிQத்து#ன் 
LICENSE ஜேகாப்டைப வெகாண்டுள்_து

• திட்#ப்பணி அடிப்படை# ஆவணங்கள் 
(README, CONTRIBUTING, 
CODE_OF_CONDUCT)

• நிடைனவில் டைவக்க எளிய வெபயர், 
திட்#ம் என்ன வெpய்கின்றது என சில 
ஜேயாpடைனகள் வெதரிவிக்கின்றன, 
ஏற்கனஜேவ இருக்கும் திட்#த்து#ன் 
முரண்ப#வில்டைல அல்லது வர்த்தக 
முத்திடைரகடை_ மீறவில்டைல

• வெதளிவாக ஒழுங்கடைQக்கப்பட்# 
Qற்றும் வெபயரி#ப்பட்# சிக்கல்க_ால், 
சிக்கல் வரிடைp புதுப்பித்த நிடைலயில் 
உள்_து

Code

https://help.github.com/articles/making-a-private-repository-public/


• திட்#ம் நிடைலயான குறியீடு Qரபுகள் 
Qற்றும் வெதளிவான வெpயல்பாடு/முடைற/
Qாறி வெபயர்கடை_ பயன்படுத்துகிறது

• வெதளிவான வி_க்கக் குறிப்பு வெகாண்# 
குறியீடு, எண்ணங்கள் Qற்றும் விளிம்பு 
வழக்குகடை_ ஆவணப்படுத்துதல்

• மீள்பார்டைவ வரலாறு, சிக்கல்கள் 
அல்லது இழு ஜேகாரிக்டைககளில் 
நுண்உணர் வெபாருட்கள் இல்டைல 
(எடுத்துக்காட்#ாக, க#வுச்வெpாற்கள் 
அல்லது பிற அல்லாத வெபாது தகவல்கள்)

Qக்கள்

நீங்கள் ஒரு தனிநபர் என்றால்:

• நீங்கள் pட்# துடைறயு#ன் ஜேபசினீர்கள் 
Qற்றும் / அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தின் 
ஐபி Qற்றும் திறந்த மூலக் வெகாள்டைககள் 
அறிந்து வெகாண்டீர்கள் (நீங்கள் 
எங்காவது ஒரு ஊழியராக இருந்தால்)



நீங்கள் ஒரு நிறுவனம் அல்லது அடைQப்பாக 
இருந்தால்:

• உங்கள் pட்# துடைறயு#ன் நீங்கள் 
ஜேபசினீர்கள்

• திட்#த்டைத அறிவித்து, 
ஊக்குவிப்பதற்கான 
pந்டைதப்படுத்தலுக்கான திட்#ம் 
உங்களி#ம் உள்_து

• pமுதாய இடை#வெpயல்கடை_ 
நிர்வகிப்பதில் யாஜேரா 
க#டைQப்பட்டுள்_னர் (சிக்கல்களுக்கு 
பதிலளிப்பது, Qறுபரிசீலடைன வெpய்தல் 
Qற்றும் இழு ஜேகாரிக்டைககள் 
இடைணத்தல்)

• குடைறந்தபட்pம் இரண்டு ஜேபர் இந்த 
திட்#த்திற்கு நிர்வாக அணுகடைலக் 
வெகாண்டுள்_னர்



6. நீங்கள் வெpய்தீர்கள்!

உங்களுடை#ய முதல் திட்#த்டைத திறந்து 
டைவப்பதில் வாழ்த்துக்கள். பலன் எதுவாயினும், 
வெபாதுவில் ஜேவடைல வெpய்வது pமுதாயத்திற்கு 
ஒரு பரிசு. ஒவ்வெவாரு அணுகலும், கருத்து 
வெதரிவிக்கவும், ஜேகாரிக்டைக விடுக்கவும், 
நீங்க_ாகவும், Qற்றவர்களுக்காகவும் 
கற்றுக்வெகாள்_வும் வ_ரவும் வாய்ப்புகடை_ 
உருவாக்குகிறீர்கள்.



உங்கள் திட்#த்திற்கான
பயனர்கடை_க்

கண்#றிதல்

Qகிழ்ச்சியான பயனர்களின் டைககளில் தருவதன் 
மூலம் உங்கள் திறந்த மூல திட்#த்டைத வ_ர 
உதவுங்கள்.



1. வார்த்டைத பரப்புதல்

நீங்கள் ஒரு திறந்த மூல திட்#த்டைத வெதா#ங்கும் 
வெபாழுஜேத ஊக்குவிக்க ஜேவண்டும் என்று எந்த 
விதியும் இல்டைல. திறந்த மூலத்தில் 
பணியாற்றுவதற்கு பல முழுடைQயடை#க்கூடுய 
காரணங்கள் உள்_ன, அடைவ 
பிரபலத்துவத்திற்காக இல்டைல. உங்கள் திறந்த 
மூல திட்#த்டைத கண்டுபிடித்துப் 
பயன்படுத்துவதற்கு Qற்றவர்கடை_ 
நம்புவதற்குப் பதிலாக, உங்களின் கடின 
உடைழப்டைபப் பற்றி வார்த்டைதகடை_ப் பரப்ப 
ஜேவண்டும்!

2. உங்கள் வெpய்திடையக்
கண்#றியவும்

உங்கள் திட்#த்டைத ஊக்குவிப்பதற்கான 
உண்டைQயான பணிடையத் வெதா#ங்குவதற்கு 



முன், நீங்கள் என்ன வெpய்ய ஜேவண்டும் என்படைத 
வி_க்கவும், ஏன் முக்கியம் என்படைத வி_க்கவும்
முடியும்.

உங்கள் திட்#ம் வித்தியாpQானதா அல்லது 
சுவாரஸ்யQானதா? நீங்கள் ஏன் அடைத 
உருவாக்கினீர்கள்? இந்த ஜேகள்விகளுக்கு பதில் 
அளிப்பது, உங்கள் திட்#த்தின் 
முக்கியத்துவத்டைத நீங்கள் பரப்புவதற்கு உதவும்.

பயனர்கள் பயனர்க_ாக ஈடுபடுவடைத 
நிடைனவில் வெகாள்ளுங்கள், இறுதியில் 
பங்களிப்பா_ர்க_ாகி விடுகிறார்கள், 
ஏவெனன்றால் உங்கள் திட்#ம் அவர்களுக்கு ஒரு 
சிக்கடைல தீர்க்கிறது. உங்கள் திட்#த்தின் வெpய்தி 
Qற்றும் Qதிப்டைபப் பற்றி நீங்கள் 
சிந்திக்கும்ஜேபாது, பயனர்கள் Qற்றும் 
பங்களிப்பா_ர்கள் விரும்பும் கண்ணாடி 
வில்டைல மூலம் அவற்டைறப் பார்க்க முயற்சி 
வெpய்யுங்கள்.

எடுத்துக்காட்#ாக, @robb வடைரப#வியல், ஏன் 
பயனுள்_தாக இருக்கும் என்படைதப் பற்றிய 
வெதளிவான குறியீடுகடை_ப் பயன்படுத்துகிறார்:

https://github.com/robb/Cartography
https://github.com/robb




ஒரு ஆழQான வெpய்திக்கு, 
வெQாஸில்லாவின்“ஆளுடைQ Qற்றும் 
பாடைதகள்” பயனர் நபர்கடை_ 
உருவாக்குவதற்கான பயிற்சிடையப் பார்க்கவும்.

3. Qக்கள் உங்கள் திட்#த்டைத
கண்டுபிடித்து பின்பற்ற

உதவுங்கள்

உங்கள் திட்#ம் வெதா#ர்பாக Qக்கடை_ 
ஊக்குவிப்பதற்கும் Qக்கடை_ சுட்டிக்காட்#வும் 
ஒரு தனித்துவQான “முகப்பு” URL உங்களுக்கு 
ஜேதடைவ. உங்களுக்கு ஒரு ஆ#ம்பரQான 
வார்ப்புரு வெவளிஜேய வெதறித்தஜேலா அல்லது ஒரு 
திர_ம் வெபயர் கூ# ஜேதடைவயில்டைல, ஆனால் 
உங்கள் திட்#ம் ஒரு டைQய புள்ளியாக 
ஜேவண்டும்.

https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/personas_pathways/
https://mozillascience.github.io/working-open-workshop/personas_pathways/


— பீட்#ர் கூப்பர் & ராபர்ட் வெநய்Qான், “உங்கள் 
குறியீடு பற்றி வார்த்டைத எவ்வாறு பரப்புவது”

ஒரு வெபயடைரக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் Qக்கள் 
உங்கள் திட்#த்டைத கண்டுபிடித்து, நிடைனவில் 
டைவக்க உதவுங்கள்.

உங்கள் ஜேவடைலடைய ஊக்குவிக்க ஒரு வெதளிவான 
டைகப்பிடி ஜேவண்டும். ஒரு கீச்pர் டைகப்பிடி, 
கிட்ஹப் URL, அல்லது IRC ஜேpனல் உங்கள் 
திட்#த்டைத Qக்கள் சுட்டிக்காட்# ஒரு சுலபQான 
வழி. T இந்த நிடைலயங்கள் உங்கள் திட்#த்தின் 
வ_ர்ந்து வரும் pமூகத்டைத கூட்டுவதற்கு ஒரு 
இ#த்டைதயும் வெகாடுக்கின்றன.

இன்னும் உங்கள் திட்#த்திற்கான நிடைலயங்கள் 
அடைQக்க விரும்பவில்டைல என்றால், நீங்கள் 
வெpய்யும் அடைனத்டைதயும் உங்கள் வெpாந்த கீச்pர் 
அல்லது கிட்ஹப் டைகப்பிடிகடை_ 
வி_ம்பரப்படுத்தவும். உங்கள் கீச்pர் அல்லது 
கிட்ஹப் டைகப்பிடிகடை_ ஜேQம்படுத்துவது, 
உங்கடை_ வெதா#ர்புவெகாள்வது அல்லது உங்கள் 
ஜேவடைலடைய எவ்வாறு பின்பற்றுவது என்படைத 
Qக்கள் அறிவர். ஒரு pந்திப்பு அல்லது நிகழ்வில் 

https://hacks.mozilla.org/2013/05/how-to-spread-the-word-about-your-code/
https://hacks.mozilla.org/2013/05/how-to-spread-the-word-about-your-code/


நீங்கள் ஜேபசினால், உங்கள் வெதா#ர்பு தகவல்கள் 
உங்கள் ஆளுடைQக் குறிப்பு அல்லது 
வி_க்கக்காட்சிகளில் ஜேpர்க்கப்பட்டுள்_தா 
என்படைத உறுதிப்படுத்திக் வெகாள்ளுங்கள்.

அந்த ஆரம்ப நாட்களில் நான் வெpய்த ஒரு தவறு 
(…) திட்#ம் ஒரு கீச்pர் கணக்கு 
வெதா#ங்கவில்டைல. ஒரு திட்#ம் பற்றி Qக்கள் 
நிகழ்நிடைலப்படுத்த உதவுவது#ன் வெதா#ர்ந்து 
Qக்கடை_ திட்#த்திற்கு அம்பலப்படுத்த கீச்pர் 
ஒரு சிறந்த வழி.

— @nathanmarz, “History of Apache Storm and Lessons 
Learned”

உங்கள் திட்#த்திற்கான வடைலத்த_த்டைத 
உருவாக்குங்கள். வெதளிவான ஆவணங்கள் 

http://nathanmarz.com/blog/history-of-apache-storm-and-lessons-learned.html
http://nathanmarz.com/blog/history-of-apache-storm-and-lessons-learned.html
https://github.com/nathanmarz


Qற்றும் பயிற்சிகளு#ன் இடைணந்திருக்கும் 
ஜேபாது, ஒரு வடைலத்த_ம் உங்கள் திட்#த்டைத 
நட்பு ரீதியாகவும் எளிதாகவும் வெpல்லவும் 
வெpய்கிறது. ஒரு வடைலத்த_ம் இருப்பதால், 
உங்கள் திட்#ம் வெpயலில் இருப்படைதக் 
குறிக்கிறது, இது உங்கள் பார்டைவயா_ர்கடை_ 
மிகவும் வpதியாக உணர டைவக்கும். உங்கள் 
திட்#த்டைத எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது 
குறித்த ஜேயாpடைனகடை_ வழங்குவதற்கு 
உதாரணங்கள் வழங்கவும்.

@adrianholovaty, டிDாங்ஜேகாவின் இடைண-
படை#ப்பாளி, ஒரு வடைலத்த_ம் “நாங்கள் 
ஆரம்ப நாட்களில் டிDாங்ஜேகாவில் வெpய்த சிறந்த
விஷயம்” என்று கூறினார்.

கிட்ஹப் இல் உங்கள் திட்#ம் host 
வெpய்யப்பட்டிருந்தால், எளிதாக ஒரு 
வடைலத்த_த்டைத உருவாக்க கிட்ஹப் 
பக்கங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஜேயாQன், ஜேவக்ரன்
ட், Qற்றும் மிடில்ஜேQன் சிறப்பான, விரிவான 
வடைலத்த_ங்களின் சில உதாரணங்கள் ஆகும்.

https://github.com/showcases/github-pages-examples
https://middlemanapp.com/
https://www.vagrantup.com/
https://www.vagrantup.com/
http://yeoman.io/
https://pages.github.com/
https://pages.github.com/
https://news.ycombinator.com/item?id=7531689




இப்ஜேபாது உங்கள் திட்#த்திற்கான வெpய்திடையக் 
வெகாண்டிருக்கிஜேறாம், உங்கள் திட்#த்டைத Qக்கள்
கண்டுபிடிக்க எளிய வழி, அங்கு வெpன்று, உங்கள்
பார்டைவயா_ர்களு#ன் ஜேபpவும்!

4. உங்கள் திட்#த்தின்
பார்டைவயா_ர்களி#ம்

(இயங்கடைல) வெpல்லுங்கள்

இயங்கடைல விஞ்சியிறுப்பு விடைரவில் 
வார்த்டைதடைய பகிர Qற்றும் பரவ ஒரு சிறந்த 
வழி. இயங்கடைல த#ங்கடை_ப் பயன்படுத்தி, 
மிக அதிகQான பார்டைவயா_ர்கடை_ அடை#ய 
உங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்_து.

உங்கள் பார்டைவயா_ர்கடை_ அடை#ய, 
ஏற்கனஜேவ இருக்கும் இயங்கடைல 
pமூகங்கடை_யும் த_ங்கடை_யும் பயன்படுத்தி 
வெகாள்ளுங்கள். உங்கள் திறந்த மூல திட்#ம் ஒரு 
வெQன்வெபாருள் திட்#Qாக இருந்தால், உங்கள் 



பார்டைவயா_ர்கடை_ ஒருஜேவடை_ ஸ்#ாக் 
ஓவர்ஃப்ஜே_ா, வெரட்டிட், ஹாக்கர் நியூஸ், 
or ஜேகாராஆகியவற்றில் நீங்கள் காணலாம். 
உங்கள் ஜேவடைலயினால் Qக்கள் மிகவும் பயன் 
அடை#யும் அல்லது உற்pாகQாக இருக்க 
ஜேவண்டும் என நிடைனக்கும் த#ங்கடை_ 
கண்#றியுங்கள்.

ஒவ்வெவாரு நிரலிலும் மிகவும் குறிப்பிட்# 
வெpயல்க_ால் பயனர்களின் ஒரு பகுதியினர் 
Qட்டுஜேQ பயன் வெபறுவார்கள். முடிந்தவடைர பல
நபர்களுக்கு மின் அஞ்pல் குப்டைபகள் 
அனுப்பாதீர்கள். அதற்கு பதிலாக, உங்கள் 
திட்#த்டைத பற்றி வெதரிந்து வெகாள்ளும் 
pமூகங்களுக்கு உங்கள் முயற்சிகடை_ இலக்காகக்
வெகாள்ளுங்கள்.

https://www.quora.com/
https://news.ycombinator.com/
https://www.reddit.com/
https://stackoverflow.com/
https://stackoverflow.com/


— @pazdera, “திறந்த மூல திட்#ங்களுக்கான 
pந்டைதப்படுத்தல்”

உங்கள் திட்#த்டைத வெபாருத்தQான வழிகளில் 
பகிர்ந்து வெகாள்_ வழிகடை_க் காண முடியுQா 
என்படைதக் காணவும்:

•வெபாருத்தQான திறந்த மூல திட்#ங்கள் 
Qற்றும் pமூகங்கடை_ அறிந்து 
வெகாள்ளுங்கள். சில ஜேநரங்களில், நீங்கள் 
ஜேநரடியாக உங்கள் திட்#த்டைத 
ஊக்குவிக்க ஜேவண்டியதில்டைல. உங்கள் 
திட்#Qானது டைபத்தாடைனப் 
பயன்படுத்தும் தரவு விஞ்£ானிகளுக்கு 
pரியானது என்றால், டைபத்தான் தரவு 
அறிவியலா_டைர அறிந்து வெகாள்ளுங்கள்.
Qக்கள் உங்களுக்குத் வெதரிந்தால், உங்கள் 
ஜேவடைலடையப் பற்றி ஜேபசுவதற்கும், 
பகிர்ந்து வெகாள்வதற்கும் வாய்ப்புகள் 
இயற்டைகயாக எழும்.

•உங்கள் திட்#த்டைத pரிவெpய்யும் 
சிக்கடைல எதிர்வெகாள்ளும் நபர்கடை_க் 

https://radek.io/2015/09/28/marketing-for-open-source-projects-3/
https://radek.io/2015/09/28/marketing-for-open-source-projects-3/
https://github.com/pazdera


கண்#றியவும். உங்கள் திட்#த்தின் 
இலக்கு பார்டைவயா_ர்களில் விழும் 
நபர்கடை_ வெதா#ர்புடை#ய கருத்துக்க_ம் 
மூலம் ஜேத#லாம். அவர்களின் 
ஜேகள்விக்கு பதில் Qற்றும் உத்தQQான 
வழிடைய கண்டுபிடிக்கவும், தக்க 
pQயத்தில் ஒரு தீர்வாக உங்கள் 
திட்#த்டைத பரிந்துடைரக்கவும்.

•கருத்துக்கடை_க் 
ஜேகட்கவும். உங்கடை_யும் உங்கள் 
ஜேவடைலயும் ஒரு பார்டைவயா_ருக்கு, 
அதனு#ன் வெதா#ர்புடை#யதாகவும் 
சுவாரசியQாகவும் இருக்கும்படி 
அறிமுகப்படுத்தவும். உங்கள் திட்#த்தில்
இருந்து யார் பயனடை#யலாம் என 
நீங்கள் நிடைனப்படைதப் பற்றி 
குறிப்பி#வும். T வாக்கியத்டைத முடிக்க 
முயற்சிக்கும் ஜேபாது: “என் திட்#ம் 
உண்டைQயில் Y- ஐ வெpய்ய முயற்சிக்கும் 
X-க்கு உதவும் என்று நிடைனக்கிஜேறன்”. 
வெவறுQஜேன உங்கள் ஜேவடைலடைய 



ஊக்குவிப்படைத வி#, Qற்றவர்களின் 
கருத்துக்கடை_க் ஜேகட்டு QறுவெQாழி 
கூறுங்கள்.

வெபாதுவாக, Qற்றவர்களி#ம் எதிர் உதவி 
ஜேகட்கும் முன்பு, உதவுவதில் கவனம் 
வெpலுத்துங்கள். யாரும் எளிதாக ஒரு திட்#த்டைத 
இயங்கடைலயில் ஊக்குவிக்க முடியும் என்பதால்,
கூச்pல் நிடைறய இருக்கும். கூட்#த்தில் இருந்து 
தனித்து நிற்க, Qக்களி#ம் நீங்கள் எடைத 
விரும்புகிறீர்கள் என்று Qட்டுQல்லாQல், நீங்கள்
யார் என்படைதயும் கூறவும்.

யாரும் கவனத்டைத ஈர்க்காவிட்#ால் அல்லது 
உங்கள் ஆரம்ப முயற்சிகளுக்கு 
பதிலளிக்காவிட்#ால், Qனந்த_ர ஜேவண்#ாம்! 
வெபரும்பாலான திட்#ங்கடை_ அறிமுகப்படுத்த 
Qாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகள் ஆகலாம். நீங்கள் 
முதல் முடைறயாக பதிடைலப் 
வெபறவில்டைலவெயனில், ஜேவறு தந்திஜேராபாயத்டைத
முயற்சிக்கவும் அல்லது Qற்றவர்களின் 
ஜேவடைலக்கு Qதிப்பு ஜேpர்க்க வழிகடை_த் 
ஜேதடுங்கள். உங்கள் திட்#த்டைத ஜேQம்படுத்த 



Qற்றும் துவக்க ஜேநரம் Qற்றும் அர்ப்பணிப்பு 
ஆகியவற்டைற எடுக்கும்.

5. உங்கள் திட்#த்தின்
பார்டைவயா_ர்களி#ம்

(மு#க்கடைல) வெpல்லுங்கள்



மு#க்கடைல நிகழ்வுகள் பார்டைவயா_ர்களுக்கு 
புதிய திட்#ங்கடை_ ஜேQம்படுத்துவதற்கான ஒரு 
பிரபலQான வழியாகும். ஈடுபட்டுள்_ 
பார்டைவயா_ர்கடை_ அடை#ய Qற்றும் ஆழQான 
Qனித இடைணப்புகடை_ உருவாக்க அது ஒரு 
சிறந்த வழி, குறிப்பாக நீங்கள் நிரலா_ர்கடை_ 
அடை#வதில் ஆர்வQாக இருந்தால்.

நீங்கள் வெபாது ஜேபச்சிற்கு புதிது என்றால், உங்கள்
திட்#த்தின் வெQாழி அல்லது சுற்றுச்சூழல் 
வெதா#ர்பான உள்ளூர் pந்திப்டைபக் 
கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் வெதா#ங்கவும்.

நான் PyCon வெpல்வது பற்றி சிறிது பதற்றQாக 
இருந்தது. நான் ஒரு ஜேபச்சு வெகாடுக்கவிருந்ஜேதன், 
நான் அங்கு ஒரு சிலடைர Qட்டுஜேQ வெதரிந்து 

https://speaking.io/


வெகாள்_ ஜேபாகிஜேறன், நான் ஒரு முழு 
வாரத்திற்கு ஜேபாகிஜேறன். (…) நான் கவடைலப்ப# 
ஜேதடைவயில்டைல. PyCon அற்புதQாக இருந்தது! 
(…) எல்ஜேலாரும் நம்பமுடியாத நட்பு#னும் 
Qற்றும் வெவளிப்படை#யாகவும் இருந்தனால், 
நான் Qற்றவர்களி#ம் ஜேபpாQல் இருந்த ஜேநரம் 
என்பது மிகவும் அரிதாக இருந்தது!

— @jhamrick, “நான் கவடைலப்படுவடைத நிறுத்தி 
PyCon மீது ஜேநpம் வெகாண்ஜே#ன்”

நீங்கள் முன்பு ஒரு நிகழ்வில் ஜேபசிய அனுபவம் 
இல்டைலவெயன்றால், பதற்ற உணர்வு முற்றிலும் 
pாதாரணQானது! உங்கள் ஜேவடைலடையப் பற்றி 
உண்டைQயிஜேலஜேய ஜேகட்க விரும்புவதால் உங்கள்
பார்டைவயா_ர்கள் அங்கு இருப்படைத நிடைனவில்
டைவயுங்கள்.

உங்கள் ஜேபச்டைp எழுதும்ஜேபாது, உங்கள் 
பார்டைவயா_ர்களுக்கு 
சுவாரசியQானவற்டைறயும், Qதிப்டைப 
வெகாடுப்படைதயும் கவனத்தில் வெகாள்_வும். 
உங்கள் வெQாழி நட்பு Qற்றும் அணுகக்கூடியதாக 

http://www.jesshamrick.com/2014/04/18/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-pycon/
http://www.jesshamrick.com/2014/04/18/how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-pycon/
https://github.com/jhamrick


டைவயுங்கள். புன்னடைகயுங்கள், சுவாசியுங்கள், 
ஜேகளிக்டைக வெகாள்ளுங்கள்.

உங்கள் உடைரடையத் வெதா#ங்கும்ஜேபாது, உங்கள் 
தடைலப்பு என்னவாக இருந்தாலும் pரி, உங்கள் 
உடைரடைய ஒரு கடைதயாக நீங்கள் பார்த்தால், 
அடைத Qக்களுக்குக் கூறும்வெபாழுது உதவும்.

— ஜேலனா வெரய்ன்ஹார்ட், “ஒரு வெதாழில்நுட்ப 
Qாநாடு ஜேபச்சு தயாரித்தல் Qற்றும் எழுதவது 
எப்படி”

நீங்கள் தயாராக இருந்தால், உங்கள் திட்#த்டைத 
ஜேQம்படுத்த Qாநாட்டில் ஜேபசுங்கள். Qாநாடுகள் 
பலடைரச் வெpன்றடை#ய உதவும், சில ஜேநரங்களில் 
உலகம் முழுவதும்.

http://wunder.schoenaberselten.com/2016/02/16/how-to-prepare-and-write-a-tech-conference-talk/
http://wunder.schoenaberselten.com/2016/02/16/how-to-prepare-and-write-a-tech-conference-talk/
http://wunder.schoenaberselten.com/2016/02/16/how-to-prepare-and-write-a-tech-conference-talk/


உங்கள் வெQாழி அல்லது சுற்றுச்சூழல் 
வெதா#ர்பான குறிப்பிட்# Qாநாடுகடை_ப் 
பாருங்கள். உங்கள் ஜேபச்சுக்கு முன், Qாநாட்டில் 
கலந்துடைரயா#டைலப் ஜேபசுவதற்கு உங்கள் 
உடைரடையச் சுருக்கQாக ஆராயுங்கள், Qாநாட்டில் 
ஜேபசுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். 
Qாநாட்டின் ஜேபச்pா_ர்கடை_ப் பார்த்து நீங்கள் 
உங்கள் பார்டைவயா_ர்கடை_ உணர்வீர்கள்.

நான் JSConf Qக்களுக்கு மிக ஜேநர்த்தியாக 
எழுதிஜேனன் Qற்றும் அவற்டைற JSConf 
ஐஜேராப்பிய ஒன்றியத்தில் வழங்குவதற்கு 
எனக்கு ஒரு ஜேநரம் வெகாடுக்க அவர்கடை_ 
வெகஞ்சிஜேனன். (…) நான் மிகவும் பயந்ஜேதன், ஆறு 
Qாதங்களுக்கு நான் ஜேவடைல வெpய்து வந்த இந்த 
விஷயத்டைத வி_க்கிஜேனன். (…) முழு ஜேநரமும் 



நான் ஜேயாசித்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதன், அ# 
க#வுஜே_.நான் இங்ஜேக என்ன வெpய்கிஜேறன்?

— @ry, “Node.js இன் வரலாறு” (video)

6. நற்வெபயர் உருவாக்கவும்

ஜேQஜேல ஜேகாடிட்டுள்_ உத்திகடை_த் தவிர்த்து, 
உங்கள் திட்#த்தில் பங்வெகடுக்க Qற்றும் 
பங்களிக்க Qக்கடை_ அடைழப்பதற்கான சிறந்த 
வழி அவர்களின் திட்#ங்கடை_ பகிர்ந்து Qற்றும் 
பங்களிக்க ஜேவண்டும்.

புதியவர்களுக்கு உதவி, வ_ங்கடை_ பகிர்தல், 
Qற்றவர்களின் திட்#ங்களுக்கு சிந்தடைனக்குரிய 
பங்களிப்புகடை_ வெpய்வது ஆகியடைவ 
ஜேநர்Qடைறயான நற்வெபயடைர உருவாக்க உதவும். 
திறந்த மூல pமுதாயத்தில் வெpயலில் உள்_ 
உறுப்பினராக இருப்பதால், உங்கள் ஜேவடைலக்கு 
Qக்கள் சூழடைலக் வெகாண்டிருப்பார்கள், ஜேQலும் 
உங்கள் திட்#த்டைத கவனத்தில் எடுத்து, பகிர்ந்து 
வெகாள்_லாம். Qற்ற திறந்த மூல 

https://www.youtube.com/watch?v=SAc0vQCC6UQ&t=24m57s
https://github.com/ry


திட்#ங்களு#னான உறடைவ வ_ர்ப்பதன் மூலம் 
உத்திஜேயாகபூர்வ கூட்டுக்களுக்கு 
வழிவகுக்கலாம்.

ஒஜேர காரணம் urlib3 என்பது மிகவும் பிரபலQான
மூன்றாம்-தரப்பு டைபத்தான் நூலகம், ஏவெனனில் 
இது ஜேகாரிக்டைககளின் பகுதியாக உள்_து.

— @shazow, “உங்கள் திறந்த மூல திட்#த்டைத 
எவ்வாறு வ_ர்த்துக் வெகாள்வது”

உங்கள் நற்வெபயடைரத் வெதா#ங்குவதற்கு என்றும் 
முன்னதாகஜேவா அல்லது மிகவும் தாQதQாக 
இல்டைல. நீங்கள் ஏற்கனஜேவ உங்கள் வெpாந்த 
திட்#த்டைத ஆரம்பித்திருந்தாலும், 
Qற்றவர்களுக்கு உதவ வழிகடை_த் ஜேதடுங்கள்.

https://about.sourcegraph.com/blog/how-to-make-your-open-source-project-thrive-with-andrey-petrov/
https://about.sourcegraph.com/blog/how-to-make-your-open-source-project-thrive-with-andrey-petrov/
https://github.com/shazow


பார்டைவயா_ர்கடை_ உருவாக்குவதற்கு ஒஜேர 
இரவில் தீர்வு இல்டைல. நம்பிக்டைகடையயும் 
Qற்றவர்களுடை#ய Qரியாடைதடையயும் 
வெபற்றுக்வெகாள்வது ஜேநரம் எடுக்கும், உங்கள் 
நற்வெபயடைரக் கட்டி முடிக்காது.

2011 ன் வெதா#க்கத்தில் முதல்முடைறயாக 
PhantomJS வெவளியி#ப்பட்#து. (…) நான் 
வழக்கQான வழிகளில் வார்த்டைதடைய 
பரப்பிஜேனன்: நான் அடைத பற்றி கீச்சிஜேனன், நான்
அடைத டைவத்து வெpய்ய முடியும் விஷயங்கடை_ 
இடுடைககள் எழுதினார், நான் pந்திப்புகள் 
பல்ஜேவறு விவாதங்களின் ஜேபாது அடைத 
குறிப்பிட்டுள்ஜே_ன். அது 2014 ல் நன்கு 
அறியப்பட்#ஜேபாது, அடைதப் பற்றி 
வி_க்கங்கடை_த் தரத் வெதா#ங்கிஜேனன்.



— @ariya, “பராQரிப்பா_ர் கடைதகள்”

7. வெபாறுடைQ காக்கவும்

உங்கள் திறந்த மூல திட்#த்டைத Qக்கள் கவனிக்க 
முன் நீண்# ஜேநரம் எடுக்கலாம். பரவாயில்டைல! 
மிக பிரபலQான சில திட்#ங்கள் இன்று அதிக 
அ_வில் ந#வடிக்டைககடை_ எட்டுவதற்கு பல 
ஆண்டுகள் எடுத்தன. உங்கள் திட்#ம் 
தன்னிச்டைpயாக புகழ் வெபறும் என்று 
நம்புவதற்குப் பதிலாக உறவுகடை_ 
ஜேQம்படுத்தவதில் கவனம் வெpலுத்துங்கள். 
வெபாறுடைQயாக இருங்கள், உங்கள் ஜேவடைலடையப்
பாராட்டுபவர்களு#ன் பகிர்ந்து வெகாள்ளுங்கள்.

https://github.com/open-source/stories/ariya
https://github.com/ariya


வரஜேவற்பு pமூகங்கடை_
உருவாக்குதல்

உங்கள் திட்#த்டைத Qக்களுக்கு பயன்படுத்தவும், 
பங்களிக்கவும், ஊக்கப்படுத்தவும் ஒரு 
pமூகத்டைத உருவாக்குங்கள்.



1 . வெவற்றிக்கு உங்கள்
திட்#த்டைத அடைQத்தல்

நீங்கள் உங்கள் திட்#த்டைதத் வெதா#ங்கினீர்கள், 
நீங்கள் வார்த்டைத பரப்பி வருகிறீர்கள், அடைத 
பார்க்கிறார்கள். அற்புதம்! இப்ஜேபாது, 
அவர்கடை_ எப்படிக் அருகாடைQயில் 
டைவத்திருப்பது?

ஒரு வரஜேவற்பு pமூகம் உங்கள் திட்#த்தின் 
வருங்கால Qற்றும் புகழ் முதலீடு ஆகும். உங்கள்
திட்#ம் அதன் முதல் பங்களிப்டைபப் பார்க்க 
ஆரம்பித்தால், ஆரம்ப பங்களிப்பா_ர்களுக்கு 
ஒரு ஜேநர்Qடைறயான அனுபவத்டைத வழங்குவதன்
மூலம் வெதா#ங்கவும், ஜேQலும் அவர்கள் மீண்டும்
வருவடைத எளிதாக்கவும் வெpய்யுங்கள்.

Qக்கள் வரஜேவற்டைப உணர ஜேவண்டும்

உங்கள் திட்#த்தின் pமூகத்டைதப் பற்றி சிந்திக்க 
ஒரு வழி @MikeMcQuaid பங்களிப்பா_ர் 
வடிகுழலி என அடைழக்கிறார்.:

https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://mikemcquaid.com/2018/08/14/the-open-source-contributor-funnel-why-people-dont-contribute-to-your-open-source-project/
https://github.com/MikeMcQuaid


நீங்கள் உங்கள் pமூகத்டைத உருவாக்கும்ஜேபாது, 
வடிகுழலியின் (ஒரு pாத்தியQான பயனர்) 
ஒருவடைர ஜேகாட்பாட்#_வில் கீழ்த_த்திற்கு 



(வெpயலூக்கமுள்_ பராQரிப்பா_ராக) எப்படிக் 
வெகாண்டு வரலாம் என்று கருதுங்கள். 
பங்களிப்பவர் அனுபவத்தின் ஒவ்வெவாரு 
கட்#த்திலும் உராய்வுகடை_ குடைறப்பஜேத உங்கள்
குறிக்ஜேகாள். Qக்கள் எளிதாக வெவற்றி 
காணும்ஜேபாது, அவர்கள் இன்னும் வெpய்ய 
ஊக்கQளிக்கும்.

உங்கள் ஆவணங்களு#ன் வெதா#ங்கவும்:

•உங்கள் திட்#த்டைத யாஜேரனும் 
பயன்படுத்த எளிதாக வெpய்தல். ஒரு 
ஜேதாழடைQயான README Qற்றும் 
வெதளிவான குறியீடு எடுத்துக்காட்டுகள் 
உங்கள் திட்#த்தில் வெதா#ங்குவதற்கு 
எவருக்கும் எளிதாக இருக்கும்.

•உங்களின் CONTRIBUTING 
ஜேகாப்பு உங்கள் சிக்கல்கடை_ புதுப்பித்த 
நிடைலயில் டைவத்திருப்பதன் 
மூலம், எப்படி பங்களிக்க ஜேவண்டும் 
என்படைத வெதளிவுபடுத்துங்கள்.

https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81


கிட்ஹப் இன் 2017 திறந்த மூல 
கருத்தாய்வு மிகப்வெபரிய பிரச்pடைனயாக 
முழுடைQயடை#யாத அல்லது குழப்பQான 
ஆவணQாக்கடைலக் திறந்த மூல பயனர்களுக்கு 
உள்_து என காட்டியது. நல்ல ஆவணங்கள் 
உங்கள் திட்#த்து#ன் வெதா#ர்புவெகாள்வதற்கு 
Qக்கடை_ வரஜேவற்கின்றது. இறுதியில், யாராவது 
ஒரு சிக்கடைலத் அல்லது இழு ஜேகாரிக்டைகடைய 
திறக்கலாம். இந்த பரஸ்பரங்கடை_ப் 
பயன்படுத்தி அவற்டைற வடிகுழலின் கீழ் வடைர 
நகர்த்துவதற்கான வாய்ப்பாக பயன்படுத்தவும்.

•உங்கள் திட்#த்தில் யாஜேரனும் 
புதியதாக வெதா#ங்கினால், 
அவர்களுடை#ய ஆர்வத்திற்கு நன்றி 
வெpால்லுங்கள்! ஒஜேர ஒரு எதிர்Qடைற 
அனுபவQானது ஒருவடைர Qறுபடியும் 
திரும்பி வர விரும்பாQல் வெpய்துவிடும்.

•QறுவெQாழி கூறுங்கள். ஒரு Qாதம் 
தங்கள் பிரச்pடைனக்கு நீங்கள் 
பதிலளிக்கவில்டைல என்றால் அவர்கள் 

http://opensourcesurvey.org/2017/
http://opensourcesurvey.org/2017/
http://opensourcesurvey.org/2017/
http://opensourcesurvey.org/2017/


ஏற்கனஜேவ உங்கள் திட்#த்டைத 
Qறந்துவி# வாய்ப்புகள் உள்_ன.

•நீங்கள் ஏற்றுக் வெகாள்_ ஜேவண்டிய 
பங்களிப்புகடை_ பற்றி திறந்த Qனது#ன் 
இருங்கள்.பல பங்களிப்பா_ர்கள் ஒரு 
பிடைழ அறிக்டைக அல்லது சிறு 
பிடைழத்திருத்தத்து#ன் 
வெதா#ங்குகின்றனர். ஒரு 
திட்#த்திற்கு பங்களிக்க பல வழிகள் 
உள்_ன. Qக்கள் எவ்வாறு உதவ 
விரும்புகிறார்கஜே_ா அவ்வாஜேற 
உதவட்டும்.

•நீங்கள் உ#ன்ப#ாத ஒரு பங்களிப்பு 
இருந்தால், அவர்கள் கருத்திற்கு நன்றி 
வெதரிவிக்கவும் ஏன் இது திட்#த்தின் 
ஜேநாக்கத்திற்கு ஏன் வெபாருந்தவில்டைல 
என, ஆவணத்து#ன் (இருந்தால்) 
சுட்டிக்காட்#வும்.

https://opensource.guide/ta/best-practices/#%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88-%E0%AE%8E%E0%AE%A9-%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2-%E0%AE%95%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9
https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9


திறந்த மூலத்திற்கான பங்களிப்பு சிலருக்கு 
Qற்றவர்கடை_வி# எளிதானது. ஏஜேதனும் தவறு 
வெpய்துவிடுஜேQா அல்லது வெபாருத்தQற்றதாக 
இல்டைல என்ற எவஜேரனும் கூச்pலிடுவார்கஜே_ா 
என்ற அச்pம் நிடைறய இருக்கிறது. (…) 
பங்களிப்பா_ர்கள் மிகவும் குடைறந்த 
வெதாழில்நுட்ப திறடைQ (ஆவணங்கள், வடைல 
உள்_#க்கம் குடைறத்து Qதிப்பி#ல் முதலியன) 
பங்களிக்க ஒரு இ#த்டைத வழங்குவதன் மூலம் 
நீங்கள் வெபரிதும் அந்த கவடைலகள் குடைறக்க 
முடியும்.

— @mikeal, “நவீன திறந்த மூலத்தில் ஒரு 
பங்களிப்பு த_த்டைத வ_ர்ப்பது”

https://opensource.com/life/16/5/growing-contributor-base-modern-open-source
https://opensource.com/life/16/5/growing-contributor-base-modern-open-source
https://github.com/mikeal


வெபரும்பாலான திறந்த மூல பங்களிப்பா_ர்கள் 
“தற்காலிக பங்களிப்பா_ர்கள்”: ஒரு திட்#த்தில் 
பங்களித்தவர்கள் எப்ஜேபாதாவது Qட்டுஜேQ. ஒரு 
pாதாரண பங்களிப்பா_ருக்கு உங்கள் 
திட்#த்தின்ஜேபாது ஜேவகத்டைத அதிகரிக்க ஜேநரம் 
கிடை#க்காQல் ஜேபாகலாம், எனஜேவ உங்கள் 
ஜேவடைலடைய எளிதில் பங்களிக்க உதவும்.

பிற பங்களிப்பா_ர்கடை_ உற்pாகப்படுத்துவது 
உங்களுக்கு ஒரு முதலீடு ஆகும். நீங்கள் 
உற்pாகQாக பணிபுரியும் உங்கள் வெபரிய 
ரசிகர்கடை_ அதிகப்படுத்தும்ஜேபாது, 
எல்லாவற்டைறயும் நீங்கஜே_ வெpய்வதற்கான 
அழுத்தம் குடைறகிறது.

அடைனத்டைதயும் ஆவணப்படுத்துங்கள்



நீங்கள் யாடைரயும் வெதரியாத இ#த்தில் 
(வெதாழில்நுட்ப-) நிகழ்வில் எப்ஜேபாதாவது 
இருந்திருக்கிறீர்க_ா, ஆனால் எல்ஜேலாரும் 
குழுக்களில் நின்றுக்வெகாண்டு படைழய 
நண்பர்கடை_ப் ஜேபால் அரட்டை# 
அடிக்கிறார்க_ா? (…) N இப்ஜேபாது நீங்கள் ஒரு 
திறந்த மூல திட்#த்தில் பங்களிப்பு வெpய்ய 
விரும்புகிறீர்கள் என்று கற்படைன வெpய்யுங்கள், 
ஆனால் இது ஏன் அல்லது எப்படி ந#க்கிறது 
என்படைத நீங்கள் பார்க்கவில்டைல.

— @janl, “நிடைலயான திறந்த மூலம்”

நீங்கள் ஒரு புதிய திட்#த்டைத வெதா#ங்கும்ஜேபாது,
உங்கள் ஜேவடைலடையத் தனிப்பட்# முடைறயில் 
டைவத்திருக்க இயலும். உங்கள் வெpயல்முடைறடைய 
வெபாதுவில் ஆவணப்படுத்தும்ஜேபாது, திறந்த 
மூல திட்#ங்கள் வெpழித்ஜேதாங்கும்.

வி#யங்கடை_ எழுதும்ஜேபாது, ஒவ்வெவாரு 
அடியிலும் அதிகQானவர்கள் பங்ஜேகற்பார்கள். 
நீங்கள் உங்களுக்குத் வெதரியாத ஒன்றில் 
உங்களுக்கு உதவி கிடை#க்கலாம்.

https://writing.jan.io/2015/11/20/sustainable-open-source.html
https://github.com/janl


வி#யங்கடை_ எழுதுவது வெவறும் வெதாழில்நுட்ப
ஆவணங்கடை_ வி# அதிகQானது. எந்த 
ஜேநரத்திலும் உங்கள் திட்#த்டைத விவாதித்து 
அல்லது தனிப்பட்# முடைறயில் 
கலந்துடைரயாடுவது எப்ஜேபாது 
ஜேவண்டுQானாலும் நீங்கள் உணரலாம், அடைத 
வெபாதுவெவளியில் டைவக்கலாQா என்று உங்கடை_ 
நீங்கஜே_ ஜேகளுங்கள்.

உங்கள் திட்#த்தின் திட்# வடைரப#ம், நீங்கள் 
ஜேதடுகிற பங்களிப்புகள், பங்களிப்புகடை_ 
Qதிப்பாய்வு வெpய்தல் அல்லது நீங்கள் ஏன் சில 
முடிவுகடை_ எடுத்தீர்கள் என்படைத பற்றி 
வெவளிப்படை#யாக இருங்கள்.

பல பயனர்கள் அஜேத சிக்கலில் இயங்குவடைத 
நீங்கள் கண்#ால், README இல் பதில்கடை_ 
ஆவணப்படுத்தவும்.

pந்திப்புகளுக்கு, உங்கள் குறிப்புகள் அல்லது 
எடுத்துக்காட்டுகடை_ ஒரு வெபாருத்தQான 
விவகாரத்தில் வெவளியிடுங்கள். 
வெவளிப்படை#யான இந்த Qட்#த்திலிருந்து 



நீங்கள் வெபறும் பின்னூட்#ம் உங்களுக்கு 
ஆச்pரியQாக இருக்கலாம்.

எல்லாவற்டைறயும் ஆவணப்படுத்துவது என்பது 
நீங்கள் வெpய்யும் ஜேவடைலக்கும் வெபாருந்தும். 
உங்கள் திட்#த்திற்கு ஒரு கணிpQான 
புதுப்பிப்டைப நீங்கள் வெpய்திருந்தால், அடைத ஒரு 
மிகுதிக் ஜேகாரிக்டைகயு#ன் ஜேபாட்டு, அடைத பணி 
முன்ஜேனற்றத்தில் (WIP) என்று குறிக்கவும். அந்த 
வழியில், பிற Qக்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்ஜேத 
வெpயல்முடைறயில் ஈடுபட்டு உணர முடியும்.

பதிலளிக்க ஜேவண்டும்

நீங்கள் உங்கள் திட்#த்டைத ஊக்குவிக்க, Qக்கள் 
உங்களுக்கு கருத்து வெதரிவிக்க ஜேவண்டும். 
விஷயங்கள் எவ்வாறு ஜேவடைல வெpய்கின்றன 
என்படைதப் பற்றிய ஜேகள்விகள் இருக்கலாம் 
அல்லது வெதா#ங்குவதற்கு உதவி 
ஜேதடைவப்ப#லாம்.

யாராவது ஒரு சிக்கடைலப் பதிவுவெpய்தால், இழு 
ஜேகாரிக்டைகடைய pQர்ப்பித்தால் அல்லது உங்கள் 
திட்#த்டைதப் பற்றிய ஜேகள்விடைய ஜேகட்#ால், 

https://opensource.guide/ta/finding-users


பதிலளிக்கும் முயற்சிடைய ஜேQற்வெகாள்ளுங்கள். 
நீங்கள் விடைரவாக பதிலளிக்கும்ஜேபாது, அவர்கள்
ஒரு உடைரயா#லின் பகுதியாக இருப்பதாக 
Qக்கள் உணருவார்கள், ஜேQலும் அவர்கள் பங்கு 
வெபறுவதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.

நீங்கள் ஜேகாரிக்டைகடைய உ#னடியாக Qதிப்பாய்வு
வெpய்யாவிட்#ாலும், ஆரம்பத்தில் அடைத ஒப்புக் 
வெகாள்ளுதல் என்பது பங்களிப்டைப அதிகரிக்க 
உதவுகிறது. மிடில்ஜேQன்இழு 
ஜேகாரிக்டைகக்கு @tdreyno இவ்வாறு பதிலளித்தார்:

https://github.com/tdreyno
https://github.com/middleman/middleman/pull/1466




ஒரு ஜேQாசில்லா ஆய்வு 48 Qணி ஜேநரத்திற்குள் 
குறியீட்டு Qதிப்பீடுகடை_ப் வெபற்ற 
பங்களிப்பா_ர்கள் மிக அதிகQான 
எண்ணிக்டைகயில் திரும்பினர் Qற்றும் மீண்டும் 
பங்களிப்பு வெpய்தனர் என்று கண்#றிந்தது.

உங்கள் திட்#த்டைதப் பற்றிய உடைரயா#ல்கள், 
இடைணயம் முழுவதும் பிற இ#ங்களில் ஸ்ஜே#க் 
ஓவர்ஃப்ஜே_ா, ட்விட்#ர் அல்லது வெரடிட் 
ஜேபான்றடைவகளில் ந#க்கலாம். இந்த 
இ#ங்களில் சில அறிவிப்புகடை_ நீங்கள் 
அடைQக்கலாம், எனஜேவ யாராவது உங்கள் 
திட்#த்டைத குறிப்பிடுடைகயில் 
விழிப்பூட்#ப்படுவீர்கள்.

உங்கள் pமுதாயத்டைதக் ஒன்று திரட்# ஒரு இ#ம் 
வெகாடுங்கள்

உங்கள் pமுதாயத்டைத ஒன்று ஜேpர்ப்பதற்கான 
இ#ம் வெகாடுப்பதற்கு இரண்டு 
காரணங்க_ாகும்.

முதல் காரணம் அவர்களுக்காக. 
ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிந்துவெகாள்_ உதவுங்கள்.

https://docs.google.com/presentation/d/1hsJLv1ieSqtXBzd5YZusY-mB8e1VJzaeOmh8Q4VeMio/edit#slide=id.g43d857af8_0177


வெபாதுவான நலன்கடை_க் வெகாண்# Qக்கள் 
தவிர்க்கவியலாQல் அடைதப் பற்றி ஜேபp ஒரு 
இ#ம் ஜேவண்டும். வெதா#ர்பு வெபாதுவிலும் 
Qற்றும் அணுகத்தக்க வடைகயிலும் இருக்கும் 
ஜேபாது, எவராலும் முந்டைதய காப்பகங்கடை_ 
படித்து ஜேவகQாக பங்கு வெபற முடியும்.

இரண்#ாவது காரணம் உங்களுக்காக. உங்கள் 
திட்#த்டைதப் பற்றி ஜேபசுவதற்கு வெபாது 
Qக்களுக்கு வெபாதுவெவளியில் இ#ம் 
வெகாடுக்கவில்டைல என்றால், அவர்கள் உங்கடை_ 
ஜேநரடியாக வெதா#ர்புவெகாள்வார்கள். 
வெதா#க்கத்தில், இது தனிப்பட்# வெpய்திகளுக்கு 
பதிலளிக்கும் ஜேபாது “இது ஒரு முடைற” 
Qட்டுஜேQ என எளிதானதாக ஜேதான்றலாம். 
ஆனால் காலப்ஜேபாக்கில், குறிப்பாக உங்கள் 
திட்#ம் பிரபலQாகி விட்#ால், நீங்கள் 
ஜேpார்வாக உணருவீர்கள். தனிப்பட்# முடைறயில் 
உங்கள் திட்#த்டைதப் பற்றி Qக்களு#ன் வெதா#ர்பு
வெகாள்வதற்கான தூண்டுதடைல எதிர்க்கவும். 
அதற்கு பதிலாக, ஒரு நியமிக்கப்பட்# வெபாது 
அடைலத்த#த்திற்கு அவர்கடை_ வழிந#த்துங்கள்.



உங்கள் வடைலப்பதிவில் ஜேநரடியாகஜேவா 
அல்லது கருத்து வெதரிவிப்பதற்ஜேகா 
பதிலளிப்பதற்குப் பதிலாக, Qக்கடை_ திறந்த 
சிக்கலுக்கு வழிகாட்டுவடைதப்ஜேபால வெபாது 
தகவல்வெதா#ர்பு மிகவும் எளிது. நீங்கள் ஒரு 
அஞ்pல் பட்டியடைல அடைQக்கலாம் அல்லது ஒரு
ட்விட்#ர் கணக்டைக உருவாக்கலாம், ஸ்லாக் 
அல்லது ஐ.ஆர்.சி ஜேpனல் உங்கள் திட்#த்டைத 
பற்றி ஜேபசுவதற்கு. அல்லது ஜேQஜேல கூறிய 
அடைனத்டைதயும் முயற்சி வெpய்யலாம்!

குவெபர்னீஸ் காப்ஸ் pமுதாய உறுப்பினர்களுக்கு 
உதவ ஒவ்வெவாரு வாரமும் அலுவலக 
ஜேநரங்கடை_ ஒதுக்கி டைவக்கிறது:

pமூகத்திற்கு உதவி Qற்றும் வழிந#த்துதடைல 
வழங்குவதற்காக ஒவ்வெவாரு வாரமும் காப்ஸ் 
ஜேநரத்டைத ஒதுக்கியுள்_து. காப்ஸ் 
பராQரிப்பா_ர்கள் குறிப்பாக புதிதாக 
பணிபுரியும் பணியா_ர்களு#ன் பணிபுரிவதற்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்# ஜேநரத்டைத ஒதுக்கி, PR 
களுக்கு உதவுவது, புதிய அம்pங்கடை_ப் பற்றி 
கலந்துடைரயா# ஒப்புக் வெகாண்#னர்.

https://github.com/kubernetes/kops#getting-involved


வெபாது வெதா#ர்புக்கு குறிப்பி#த்தக்க 
விதிவிலக்குகள்: 1) பாதுகாப்பு பிரச்சிடைனகள் 
Qற்றும் 2) உணர்ச்சிமிக்க ந#த்டைத 
வெநறிமுடைறகளின் கட்டு மீருடைககள். இந்த 
சிக்கல்கடை_த் தனிப்பட்# முடைறயில் வெதரிவிக்க 
Qக்களுக்கு எப்ஜேபாதும் ஒரு வழி இருக்க 
ஜேவண்டும். நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்# 
மின்னஞ்pல் பயன்படுத்த விரும்பவில்டைல 
என்றால், ஒரு பிரத்ஜேயக மின்னஞ்pல் 
முகவரிடைய அடைQக்கலாம். 

2. உங்கள் pமூகத்டைத வ_ர்த்தல்

pமூகங்கள் மிகவும் pக்திவாய்ந்தடைவ. அந்த pக்தி 
உங்களுக்கு ஆசீர்வாதQாகஜேவா pாபQாகஜேவா 
இருக்கலாம், அடைத எவ்வாறு வெpயலாட்சி 
வெpய்கிஜேறாம் என்படைதப் வெபாறுத்து. உங்கள் 
திட்#த்தின் pமூகம் வ_ரும் ஜேபாது, 



கட்டுQானத்திற்கு ஒரு pக்தியாக உதவுவதற்கான 
வழிக_ாக இருக்கும், அழிக்கும் வழியாக அல்ல.

தீங்கு விடை_விப்பவர்கடை_ வெபாறுத்துக் 
வெகாள்_ாதீர்கள்

எந்தவெவாரு பிரபலQான திட்#மும் தவிர்க்க 
முடியாQல் தீங்கு விடை_விக்கும் நபர்கடை_ 
ஈர்க்கும். அவர்கள் ஜேதடைவயற்ற விவாதங்கடை_த் 
வெதா#ங்கலாம், அற்பQான அம்pங்கள் மீது 
விவாதிக்கலாம் அல்லது Qற்றவர்களுக்கு 
வெதால்டைல தரலாம்.

இந்த வடைகயான Qக்களி#ம் pகிப்பின்டைQடைய 
கடை#ப்பிடிப்பது சிறந்தது. இடைத தடுக்காQல் 
விட்டுவிட்#ால், எதிர்Qடைறயான Qக்கள் உங்கள்
pமூகத்தில் பிறருக்கு pங்க#த்டைத 
ஏற்படுத்தலாம். அவர்கள் விலக கூ# 
ஜேநரி#லாம்.



உண்டைQ என்னவெவன்றால் ஒரு ஆதரவான 
pமூகம் இருப்பது முக்கியQானது. என் pக 
பணியா_ர்கள், நட்பு இடைணய அந்நியர்கள் 
Qற்றும் வம்ப_க்கிற ஐ.ஆர்.சி. ஜேpனல்கள் 
ஆகிஜேயாரின் உதவியின்றி இந்த ஜேவடைலடைய 
நான் வெpய்ய முடியாது. (…) குடைறவாக 
குடிஜேயறாதீர்கள். அறிவில்லாதவர்கடை_ 
வெபாறுத்துக்வெகாள்_ ஜேதடைவயில்டைல.

— @okdistribute, “ஒரு FOSS திட்#த்டைத எவ்வாறு 
இயக்க ஜேவண்டும்”

உங்கள் திட்#த்தின் அற்பQான அம்pங்கடை_ப் 
பற்றிய வழக்கQான விவாதங்கள் முக்கியQான 
விஷயங்களில் கவனம் வெpலுத்துவதில் இருந்து 
நீங்கள் உட்ப#, Qற்றவர்கடை_ திடைp திருப்ப 

https://okdistribute.xyz/post/okf-de
https://okdistribute.xyz/post/okf-de
https://github.com/okdistribute


கூடியடைவ. உங்கள் திட்#த்திற்கு வரும் புதிய 
நபர்கள் இந்த உடைரயா#ல்கடை_க் காணலாம் 
Qற்றும் பங்ஜேகற்க விரும்பாQல் ஜேபாகலாம்.

உங்கள் திட்#த்தில் எதிர்Qடைறயான ந#த்டைத 
ந#க்கும்ஜேபாது, அடைத வெவளிப்படை#யாக 
அடைழக்கவும். ஒரு வடைகயான ஆனால் 
உறுதியான வெதானியில், அவர்களின் ந#த்டைத 
ஏற்றுக்வெகாள்_த்தக்கது அல்ல என வி_க்கவும். 
பிரச்pடைன வெதா#ர்ந்தால், நீங்கள் அவர்கடை_ 
விலகி விடுQாறு ஜேகளுங்கள். உங்கள் ந#த்டைத 
குறியீடு இந்த உடைரயா#ல்களுக்கு ஒரு 
ஆக்கபூர்வQான வழிகாட்டியாக இருக்கலாம்.

பங்களிப்பவர்கள் எங்கிருந்தாலும் அவர்கடை_ 
pந்திக்கவும்

உங்கள் pமூகம் வ_ரும் ஜேபாது நல்ல 
ஆவணங்கள் மிக முக்கியQானதாக Qாறும். 
உங்கள் திட்#த்திடைன நன்கு அறிந்திருக்காத 
pாதாரண பங்களிப்பா_ர்கள், அவர்களுக்கு 
ஜேதடைவயான சூழடைல விடைரவாக வெபற உங்கள் 
ஆவணங்கடை_ப் படிக்கவும்.

https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/
https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/
https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/#%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%88-%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/code-of-conduct/#%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%88-%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D


உங்கள் பங்களிப்புக் (CONTRIBUTING) ஜேகாப்பில், 
புதிய பங்களிப்பா_ர்கடை_ எவ்வாறு 
வெதா#ங்குவது என்படைதத் வெதளிவாக 
வெவளிப்படுத்துங்கள். இந்த ஜேநாக்கத்திற்காக 
நீங்கள் ஒரு பிரத்ஜேயக பிரிடைவ உருவாக்க 
விரும்பலாம்.Django, உதாரணQாக, புதிய 
பங்களிப்பா_ர்கடை_ வரஜேவற்க ஒரு சிறப்பு 
இறங்கும் பக்கம் டைவத்துள்_ார்.

https://github.com/django/django




உங்கள் பிரச்சிடைன வரிடைpயில், பல்ஜேவறு வடைக 
பங்களிப்பா_ர்களுக்கு வெபாருத்தQான 
பிடைழகளுக்கு விவரத்துணுக்கு வெகாடுக்கவும்: 
உதாரணத்திற்கு, “முதல் முடைற 
பங்களிப்பா_ர்களுக்கு Qட்டும்”, “நல்ல முதல் 
பிடைழ”, அல்லது “ஆவணங்கள்”. இந்த 
விவரத்துணுக்குகள் யாராவது உங்கள் 
திட்#த்திற்கு புதியவர்கள் விடைரவாக உங்கள் 
பிரச்சிடைனகடை_ பார்பதற்கும், 
வெதா#ங்குவதற்கும் எளிதாக்குகின்றன.

கடை#சியாக, ஒவ்வெவாரு அடியிலும் Qக்கள் 
வரஜேவற்டைபப் வெபற உங்கள் ஆவணங்கடை_ப் 
பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் திட்#த்தில் உள்_ வெபரும்பாலான 
Qக்களு#ன் நீங்கள் வெதா#ர்பு வெகாள்_ 
Qாட்டீர்கள். நீங்கள் வெபறாத பங்களிப்புகள் 
இருக்கலாம், ஏவெனனில் யாஜேரா ஒருவர் 
பயமுறுத்தப்பட்#ார் அல்லது எங்கு 
வெதா#ங்குவது என வெதரியாQல் இருக்கலாம். 
உங்கள் திட்#த்டைத இருந்து யாஜேரனும் 

https://github.com/librariesio/libraries.io/blob/6afea1a3354aef4672d9b3a9fc4cc308d60020c8/app/models/github_issue.rb#L8-L14
https://github.com/librariesio/libraries.io/blob/6afea1a3354aef4672d9b3a9fc4cc308d60020c8/app/models/github_issue.rb#L8-L14
https://kentcdodds.com/blog/first-timers-only
https://kentcdodds.com/blog/first-timers-only
https://kentcdodds.com/blog/first-timers-only


விலகுவடைத உங்களின் ஒரு சில கனிவான 
வார்த்டைதக_ால் தடுக்கலாம்.

உதாரணQாக, ரூபினிஸ் இங்ஜேக எப்படி அதன் 
பங்களிப்பு வழிகாட்டிடையவெதா#ங்குகியது:

ரூபினியடை�ப் பயன்படுத்துவதற்கு நன்றி 
வெதரிவிப்பதன் மூலம் நாம் துவங்க ஜேவண்டும். 
இந்த திட்#ம் காதலால் உருவானது, Qற்றும் 
பிடைழகள் பிடிக்க, வெpயல்திறன் ஜேQம்பாடுகள், 
Qற்றும் ஆவணங்கடை_ உதவி என்று அடைனத்து 
பயனர்கடை_யும் பாராட்டுகிஜேறாம். ஒவ்வெவாரு 
பங்களிப்பும் அர்த்தமுள்_து, எனஜேவ பங்கு 
வெபறுவதற்கு நன்றி. இதனால் கூறப்படுவதன் 
என்னவெவனில், உங்களுடை#ய பிரச்சிடைனடைய 
வெவற்றிகரQாக தீர்க்க நாங்கள் பின்பற்றும் சில 
வழிகாட்டு வெநறிகள் நீங்கள் பின்பற்ற ஜேவண்டும்
.

Share ownership of your project

https://github.com/rubinius/rubinius/blob/master/.github/contributing.md
https://github.com/rubinius/rubinius/blob/master/.github/contributing.md
https://github.com/rubinius/rubinius/


உங்கள் தடைலவர்கள் வித்தியாpQான 
கருத்துக்கடை_க் வெகாண்டிருக்கலாம், அடைனத்து 
ஆஜேராக்கியQான pமூகங்கடை_ப் ஜேபால! 
எனினும், உரத்த குரல் எப்ஜேபாதும் Qக்கள் 
ஜேpார்வாகி வெவளிஜேயறவும் மூலம் வெவற்றி 
வெபறவில்டைல என உறுதி வெpய்ய ந#வடிக்டைக 
எடுக்க ஜேவண்டும், Qற்றும் குடைறந்த முக்கிய 
Qற்றும் சிறுபான்டைQ குரல்கள் ஜேகட்கப்ப# 
ஜேவண்டும்.

— @sagesharp, “என்ன ஒரு நல்ல pமூகத்டைத 
உருவாக்குகிறது?”

உரிடைQயா_ர்க_ாக உணர்டைகயில் Qக்கள் 
திட்#ங்களுக்கு பங்களிப்பதில் உற்pாகQாக 
உள்_னர். நீங்கள் உங்கள் திட்#த்தின் 

https://sage.thesharps.us/2015/10/06/what-makes-a-good-community/
https://sage.thesharps.us/2015/10/06/what-makes-a-good-community/
https://github.com/sagesharp


பார்டைவயிலிருந்து விலக ஜேவண்டும் அல்லது 
நீங்கள் விரும்பாத பங்களிப்டைப ஏற்க ஜேவண்டும்
என்று அர்த்தமில்டைல. ஆனால் நீங்கள் 
Qற்றவர்கடை_ வெகௌரவப்படுத்தும் வெபாழுது, 
அவர்கள் இன்னும் அதிகQாகக் 
பங்களிப்பார்கள்.

உங்கள் pமூகத்து#ன் உரிடைQடைய எவ்வ_வு 
பகிர முடியுஜேQா அந்த_வு வழிகடை_ நீங்கள் 
கண்டுபிடிக்க முடியுQா என்படைதப் பார்க்கவும். 
சில ஜேயாpடைனகள்:

•எளிதாக (அல்லாத முக்கிய) பிடைழகடை_
pரிவெpய்வடைத எதிர்க்கவும். அதற்கு 
Qாறாக, புதிய பங்களிப்பா_ர்கடை_ப் 
பணியQர்த்துவதற்கான வாய்ப்பாக 
அவற்டைறப் பயன்படுத்துங்கள் அல்லது 
பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு 
வழிகாட்டியாக இருக்க ஜேவண்டும். இது 
முதலில் இயற்டைகக்கு Qாறானதாக 
ஜேதான்றலாம், ஆனால் உங்கள் முதலீடு 
காலப்ஜேபாக்கில் திரும்பிவிடும். 
உதாரணQாக, @michaeljoseph சிக்கடைலக் 

https://github.com/michaeljoseph


குடைறக்க, தாஜேன pரிவெpய்யாQல், ஒரு 
பங்களிப்பா_ரி#ம் Cookiecutter இழு 
ஜேகாரிக்டைக எழுப்புQாறு ஜேகட்#ார்.

•சினாட்ரா ஜேபான்று உங்கள் திட்#த்தில் 
பங்களித்த அடைனவருக்கும் உங்கள் 
திட்#த்தில் ஒரு 

https://github.com/sinatra/sinatra/blob/master/AUTHORS.md
https://github.com/audreyr/cookiecutter


பங்களிப்பா_ர்கள்(CONTRIBUTORS) 
அல்லது நூலாசிரியர்கள்(AUTHORS) 
ஜேகாப்டைபத் வெதா#ங்கவும்.

•உங்கள் pமூகம் 
வெபரியதாயிருந்தால், ஒரு வெpய்திQ#டைல 
முடிக்க அல்லது வடைலப்பதிவு 
இடுடைகடைய எழுதுவதன் 
முலம் பங்களிப்பா_ர்களுக்கு நன்றி 
வெpால்லுங்கள். ரஸ்ட்-ன் இந்த வாரம் 
ரஸ்ட் Qற்றும் ஹூடி-
ன் கூச்pலிடுங்கள்இரண்டு நல்ல 
உதாரணங்க_ாகும்.

•ஒவ்வெவாரு பங்களிப்பா_ரும் 
ஒப்பவிக்கும் அனுQதி தரவும். இது 
Qக்கடை_ அவர்களின் இடைணப்புகடை_ 
வெQருகூட்டுவதற்கு மிகவும் உற்pாகQாக 
இருக்கிறதுஎன்று @felixge கண்#றிந்தார், 
ஜேQலும் அவர் pமீபத்தில் ஜேவடைல 
வெpய்யாத திட்#ங்களில் கூ# புதிய 
பராQரிப்பா_ர்கடை_க் கண்#ார்.

https://github.com/felixge
https://felixge.de/2013/03/11/the-pull-request-hack.html
https://felixge.de/2013/03/11/the-pull-request-hack.html
https://felixge.de/2013/03/11/the-pull-request-hack.html
http://hood.ie/blog/shoutouts-week-24.html
https://this-week-in-rust.org/
https://this-week-in-rust.org/


•உங்கள் திட்#ம் கிட்ஹப் இல் 
இருந்தால், உங்கள் திட்#த்டைத உங்கள் 
தனிப்பட்# கணக்கிலிருந்து 
ஒரு அடைQப்பாக Qாற்றவும் Qற்றும் 
குடைறந்தது ஒரு காப்பு நிர்வாகிடைய 
ஜேpர்க்கவும். வெவளிப்புற 
ஒத்துடைழப்பா_ர்களு#ன் திட்#ங்களில் 
ஜேவடைல வெpய்வடைத நிறுவனங்கள் 
எளிதாக்குகின்றன.

உண்டைQ என்னவெவன்றால், வெபரும்பாலான 
திட்#ங்களுக்கு வெபரும்பாலான ஜேவடைலகள் 
வெpய்யக்கூடிய ஒன்று அல்லது இரண்டு 
பராQரிப்பா_ர்கள் இருப்பர். வெபரிய திட்#ம், 
Qற்றும் உங்கள் pமூகம் வெபரியதாக இருப்பின், 
எளிதாக உதவிடைய கண்டுபிடிக்க முடியும்.

அடைழப்பிற்கு பதில் வெதரிவிக்க யாரும் இல்டைல 
என்றாலும், ஒரு pமிக்டை£டையத் தட்டினால், 
Qற்றவர்கள் அதில் கலந்துவெகாள்ளும் 
வாய்ப்புகடை_ அதிகரிக்கிறது. எவ்வ_வு முந்தி 
நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீர்கஜே_ா, விடைரவில் 
Qக்க_ால் உதவ முடியும்.

https://peerj.com/preprints/1233.pdf
https://peerj.com/preprints/1233.pdf
https://help.github.com/articles/creating-a-new-organization-account/


பணிடைய அனுபவிக்கும் பங்களிப்பா_ர்கடை_ப் 
பணியQர்த்துதல் Qற்றும் நீங்கள் இல்லாத 
காரியங்கடை_ச் வெpய்யக்கூடியவர்கள் யார் 
என்பதில் [இது உங்கள் சிறந்த ஆர்வத்தில் 
உள்_து]. நீங்கள் குறியீடு எழுதுவடைத 
அனுபவிக்கிறீர்க_ா, ஆனால் சிக்கல்களுக்கு 
பதிலளிப்பதில்டைலயா? பின்னர் உங்கள் 
pமூகத்தில் அந்த நபர்கடை_ அடை#யா_ம் 
காணுங்கள், அவர்கள் அடைதச் வெpய்யட்டும்.

— @gr2m, “வரஜேவற்பு pமூகங்கள்”

http://hood.ie/blog/welcoming-communities.html
https://github.com/gr2m


3. முரண்பாடுகடை_ தீர்த்தல்

உங்கள் திட்#த்தின் ஆரம்ப கட்#ங்களில், 
வெபரிய முடிவுகடை_ எடுப்பது எளிதானது. 
நீங்கள் ஏதாவது வெpய்ய விரும்பினால், நீங்கள் 
அடைத வெpய்யலாம்.

உங்கள் திட்#ம் மிகவும் பிரபலQாகும்ஜேபாது, 
நீங்கள் வெpய்யும் தீர்Qானங்களில் ஆர்வம் 
அதிகரிக்கும். உங்களுக்கு ஒரு வெபரிய 
பங்களிப்பா_ர் pமூகம் இல்டைலவெயனிலும், 
உங்கள் திட்#த்தில் நிடைறய பயனர்கள் 
இருந்தால், முடிவுகடை_ எடுப்பதில் அல்லது 
தங்கள் வெpாந்த பிரச்சிடைனகடை_ எழுப்புவதில் 
உங்கடை_ எடை# ஜேபா#லாம்.

வெபரும்பாலும், நீங்கள் ஒரு நட்பு, 
Qரியாடைதக்குரிய pமூகம் பயிரிட்#ால் Qற்றும் 
உங்கள் வெpயல்முடைறகடை_ வெவளிப்படை#யாக 
ஆவணப்படுத்தியிருந்தால், உங்கள் pமூகம் 
தீர்Qானத்டைதக் கண்#றிய முடியும். ஆனால் சில 



ஜேநரங்களில் ஒரு சில சிக்கல்களில் நீங்கள் 
உடைரயா# சிறிது கடினQான இருக்கலாம்.

இரக்கத்திற்கு ஜேகால் டைவக்கவும்

உங்கள் pமூகம் கடினQான சிக்கடைலக் 
வெகாண்டுவருடைகயில், ஜேகாபம் அதிகரிக்கும். 
Qக்கள் ஜேகாபQாக அல்லது விரக்தியடை#ந்து, 
ஒருவருக்வெகாருவர் அல்லது உங்களி#த்தில் 
ஜேகாபம் வெகாள்_லாம்.

ஒரு பராQரிப்பா_ராக உங்கள் ஜேவடைல இந்த 
சூழ்நிடைலகடை_ அதிகரிக்காQல் பார்க்க 
ஜேவண்டும். உங்களுக்கு ஒரு தடைலப்பில் ஒரு 
வலுவான கருத்து இருந்தால் கூ#, 
ஜேபாராட்#த்தில் குதித்து வி#ாQல் அல்லது 
உங்கள் கருத்துக்கடை_ தள்ளி வி#ாQல், ஒரு 
நடுவராக நிடைலடைய எடுக்க முயற்சிக்கவும். 
யாஜேரா ஒருவர் கலகலப்பாகஜேவா அல்லது 
உடைரயா#டைல ஏகஜேபாகQாகஜேவா 
வெpய்தால், உ#னடியாக 
வெpயல்பட்டுவிவாதங்கடை_ வெபாறுப்புள்_தாக 
Qற்றும் ஆக்கமிக்கதாக வெpய்யுங்கள்.

https://opensource.guide/ta/building-community/#%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88-%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/building-community/#%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88-%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D


ஒரு திட்#ம் பராQரிப்பா_ராக, உங்களுக்கு 
பங்களிப்பவர்களுக்கு Qரியாடைத வெகாடுத்தல் 
மிகவும் முக்கியம். அவர்கள் அடிக்கடி நீங்கள் 
தனிப்பட்# முடைறயில் என்ன வெpால்கிறீர்கள் 
என்படைத எடுத்துக்வெகாள்கிறார்கள்.

— @kennethreitz, “உள்_ன்புள்_ அல்லது 
தனிவழியாக இருத்தல்”

Qற்றவர்கள் வழிந#த்துதலுக்காக உங்கடை_த் 
ஜேதடுகிறார்கள். ஒரு நல்ல உதாரணம் 
அடைQயுங்கள். நீங்கள் இன்னமும் ஏQாற்றம், 
துயரத்டைத அல்லது கவடைலடைய 
வெவளிப்படுத்தலாம், ஆனால் அடைQதியாக 
வெpய்யலாம்.

https://www.kennethreitz.org/essays/be-cordial-or-be-on-your-way
https://www.kennethreitz.org/essays/be-cordial-or-be-on-your-way
https://github.com/kennethreitz


உங்கடை_ pாந்தQாக டைவத்துக்வெகாள்வது 
எளிதானது அல்ல, ஆனால் உங்கள் pமூகத்தின் 
ஆஜேராக்கியத்டைத ஜேQம்படுத்துவது என்பது 
தடைலடைQத்துவத்டைத நிரூபிக்கிறது. இடைணயம் 
நன்றி வெpால்லும்.

உங்கள் README ஐ ஒரு அரசியலடைQப்பாக 
ந#த்துங்கள்

உங்கள் README வழிமுடைறகளின் வெதாகுப்டைப 
வி#வும் ஜேQலானது. இது உங்கள் இலக்குகள், 
தயாரிப்பு பார்டைவ, Qற்றும் திட்# 
வடைரப#ங்கடை_ப் பற்றி ஜேபசுவதற்கான 
இ#Qாகும். ஒரு குறிப்பிட்# அம்pத்தின் 
தகுதிடையப் பற்றி விவாதிக்க Qக்கள் கவனம் 
வெpலுத்தினால், அது உங்கள் README ஐ 
Qறுபரிசீலடைன வெpய்ய Qற்றும் உங்கள் 
திட்#த்தின் உயர்ந்த பார்டைவ பற்றி ஜேபp உதவும்.
உங்கள் README இல் கவனம் வெpலுத்துவது 
உடைரயா#டைலப் பயன்படுத்துகிறது, எனஜேவ 
நீங்கள் ஒரு ஆக்கபூர்வQான விவாதம் 
வெpய்யலாம்.

https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#readme-%E0%AE%8E%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81


பயணத்தின் மீது கவனம் வெpலுத்துங்கள், இலக்கு
அல்ல

சில திட்#ங்கள் வெபரிய முடிவுகடை_ எடுக்க 
வாக்களிக்கும் வெpயல்முடைறடையப் 
பயன்படுத்துகின்றன. முதல் பார்டைவயில் 
புத்திpாலித்தனQாக, வாக்களிப்பது ஒருவரது 
கவடைலடையப் ஜேபசுவதற்கும், ஜேபசுவதற்கும் 
பதிலாக “பதில்” வெபறுவடைத வலியுறுத்துகிறது.

வாக்களிப்பு அரசியல் ரீதியாக Qாறலாம், அங்கு 
pமூக உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்வெகாருவர் 
உத்ஜேவகம் வெகாடுப்பதாக அல்லது ஒரு 
குறிப்பிட்# வழியில் வாக்களிக்க அழுத்தம் 
வெகாடுக்கின்றனர். உங்கள் pமூகத்தில் 
எல்ஜேலாரும் வாக்குகளிப்பது இல்டைல, 
அது அடைQதி வெபரும்பான்டைQ உள்_வர்கள் 
அல்லது ஒரு வாக்களிக்க வெதரியாத தற்ஜேபாடைதய
பயனர்கள் யாராயினும்.

சில ஜேநரங்களில், வாக்களிப்பது அவசியQான 
ஒரு ஜேதடைவயான pQநிடைல முறிடைக ஆகும். 
இருப்பினும், உங்க_ால் முடிந்த அ_வுக்கு, 

https://ben.balter.com/2016/03/08/optimizing-for-power-users-and-edge-cases/#the-silent-majority-of-users


ஒருமித்த கருத்டைத வி# “pQரpம் 
ஜேதடுவடைத” வலியுறுத்துகின்றன.

ஒரு கருத்வெதான்டைறத் ஜேதடும் வெpயல்முடைறயின் 
கீழ், pமுதாய உறுப்பினர்கள் தாங்கள் 
ஜேபாதுQான அ_வு ஜேகட்டிருப்படைத உணரும் 
வடைர முக்கிய கவடைலகடை_ விவாதிக்கின்றனர். 
சிறிய கவடைல Qட்டுஜேQ இருக்கும் ஜேபாது, 
pமூகம் முன்ஜேனாக்கி நகர்கிறது. ஒரு pமூகம் ஒரு 
pரியான பதிடைல அடை#ய முடியாது என்படைத 
ஒப்புக்வெகாள்கிறது. அதற்கு பதிலாக, அடைத 
ஜேகட்பதற்கும் Qற்றும் விவாதிப்பதற்கு 
முன்னுரிடைQ வெகாடுக்கவும்.

ஆட்#ம்(Atom) குழு அடைனத்து 
pந்தர்ப்பங்களிலும் வாக்களிப்பு முடைறடைய 

https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus-seeking_decision-making
https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus-seeking_decision-making


பின்பற்றுவதற்குப் ஜேபாவதில்டைல என்பதால் 
Atom சிக்கல்களுக்கு ஒரு வாக்வெகடுப்பு முடைற 
இல்டைல. சில ஜேநரங்களில் நாம் எது pரியானது 
என்று நிடைனக்கிஜேறாஜேQா அடைத ஜேதர்வு வெpய்வது
pரிஜேய அது வெpல்வாக்கற்றதாக இருந்தாலும். (…) 
நான் என்ன வெpய்ய முடியும் Qற்றும் வெpய்ய 
உறுதிவெQாழி வெகாடுக்கமுடியும் … pமூகத்டைத 
கவனிப்பது என் ஜேவடைல என்று ஆகிறது.

— @lee-dohm on Atom’s decisionmaking process

நீங்கள் ஒரு கருத்வெதான்டைறத் ஜேதடும் 
நடை#முடைறடைய உண்டைQயில் பின்பற்றவில்டைல 
என்றால், ஒரு திட்# பராQரிப்பா_ராக, நீங்கள் 
கவனிப்படைத Qக்கள் அறிந்திருப்பது அவசியம். 
Qற்றவர்கள் ஜேகட்#டைத உணர்ந்து, தங்கள் 
கவடைலகடை_ தீர்ப்பதில் ஈடுபடுவதால், 
சிக்கலான சூழ்நிடைலகடை_த் தூண்டுவதற்கு 
நீண்# தூரம் வெpல்கிறது. பிறகு, உங்கள் 
வார்த்டைதகடை_ வெpயல்கஜே_ாடு பின்பற்றுங்கள்.

ஒரு தீர்Qானம் எடுப்பதற்காக விடைரந்து முடிடைவ
எடுக்க ஜேவண்#ாம். எல்ஜேலாரும் ஜேகட்#டைத 
உணர்ந்து வெகாள்ளுங்கள் Qற்றும் அடைனத்துத் 

https://discuss.atom.io/t/prioritize-issues-feature-requests-based-on-voting-system/27642/2
https://github.com/lee-dohm


தகவலும் ஒரு தீர்Qானம் ஜேநாக்கி நகரும் முன் 
பகிரங்கQாக்கப்பட்டுள்_து.

உடைரயா#டைல ந#வடிக்டைககளில் கவனம் 
வெpலுத்துக

கலந்துடைரயா#ல் முக்கியம், ஆனால் உற்பத்தி 
Qற்றும் ஆக்கபூர்வQற்ற உடைரயா#ல்களுக்கு 
இடை#ஜேய ஜேவறுபாடு உள்_து.

விவாதத்திற்கு ஊக்கQளிக்கும் வடைர அது 
தீவிரQாக தீர்Qானம் ஜேநாக்கி நகரும். 
உடைரயா#டைலத் தாQதப்படுத்துவது அல்லது 
புறப்படுவது என்பது வெதளிவாக இருந்தால், 
தனிப்பட்#வர்கள், அல்லது சிறு விவரங்கடை_ப் 
பற்றி Qக்கள் குற்றம் pாட்டுகிறார்கள், அடைத 
மூடுவதற்கான ஜேநரம்.

இந்த உடைரயா#ல்கடை_த் வெதா#ர அனுQதிப்பது
ந#ப்பிலுள்_ பிரச்சிடைனக்குத் தீடைQ 
Qட்டுQல்ல, உங்கள் pமூகத்தின் 
ஆஜேராக்கியத்திற்கு ஜேQாpQானது. இந்த 
வடைகயான உடைரயா#ல்கள் 
அனுQதிக்கப்படுவடைதஜேயா, 



ஊக்கப்படுத்தினாலும், அது எதிர்கால 
பிரச்சிடைனகடை_ எழுப்புவடைதஜேயா அல்லது 
தீர்ப்பதிஜேலா இருந்து Qக்கடை_ 
ஊக்கங்வெகடுக்கலாம்.

உங்களுக்ஜேகா Qற்றவர்களுக்ஜேகா எவ்விதQான 
குறிப்டைபயும் வெகாண்டு, உங்கடை_க் 
ஜேகட்டுக்வெகாள்ளுங்கள், “இது எப்படி ஒரு 
தீர்Qானத்திற்கு வெநருக்கQாக உள்_து?”

உடைரயா#டைல அவிழ்க்கத் வெதா#ங்கினால், 
குழுடைவக் ஜேகட்கவும் “அடுத்தடுத்து எடுக்கும் 
ந#வடிக்டைக என்ன?” உடைரயா#டைல 
QறுசீரடைQக்க.

ஒரு உடைரயா#ல் வெதளிவாக ஜேபாகவில்டைல 
என்றால், எடுக்கும் வெதளிவான ந#வடிக்டைககள் 
எதுவும் இல்டைல, அல்லது அதற்கான 
ந#வடிக்டைக ஏற்கனஜேவ எடுக்கப்பட்டு விட்#து,
சிக்கடைல மூடிவிட்டு நீங்கள் ஏன் மூடினீர்கள் 
என்படைத வி_க்குங்கள்.



உந்துதல் இல்லாQல் ஒரு பிரிடைய பயன் 
தரும்படி வழிகாட்டுதல் ஒரு கடைல. Qக்கள் 
தங்கள் ஜேநரத்டைத வீணடிக்க ஜேவண்#ாம் என்று 
அறிவுறுத்துவது, அல்லது வெpால்வதற்கு 
ஆக்கபூர்வQான ஒன்டைற டைவத்திருந்தாலன்றி, 
அவற்டைற இடுடைகயி#த் ஜேதடைவயில்டைல. (…) 
அதற்கு பதிலாக, நீங்கள் இன்னும் முன்ஜேனற்ற 
நிடைலடைQகள் பரிந்துடைரக்க ஜேவண்டும்: Qக்கள் 
ஒரு வழி வெகாடுங்கள், நீங்கள் விரும்பும் 
முடிடைவ அடை#ய வழிவகுக்க என்று ஒரு பாடைத,
ஆனால் நீங்கள் ந#த்டைத ஆடைணயிடுவது ஜேபால் 
இருக்காது.

— @kfogel, OSS உருவாக்குதல்

https://producingoss.com/en/producingoss.html#common-pitfalls
https://github.com/kfogel


உங்கள் ஜேபார்கடை_ புத்திpாலித்தனQாக 
எடுக்கவும்

சூழல் முக்கியQானது. கலந்துடைரயா#லில் யார் 
ஈடுபட்டு உள்_னர், எப்படி அவர்கள் Qற்ற 
pமூகத்டைத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள் 
என்படைதயும் கவனியுங்கள்.

pமுதாயத்தில் எல்ஜேலாரும் ஜேpாகQாக 
இருக்கிறார்க_ா, அல்லது இந்த 
பிரச்சிடைனயு#ன் கூ# ஈடுபடுகிறார்க_ா? 
அல்லது ஒரு தனி வெதாந்தரவு? வெpயலில் உள்_ 
குரல்கடை_ Qட்டுQல்ல, உங்கள் அடைQதியான 
pமூக உறுப்பினர்கடை_க் கருத்தில் வெகாள்_ 
Qறக்காதீர்கள்.

உங்கள் pமூகத்தின் பரந்த ஜேதடைவகடை_ சிக்கல் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்டைல என்றால், 
சிலருடை#ய கவடைலடைய நீங்கள் ஒப்புக் வெகாள்_ 
ஜேவண்டும். இது ஒரு வெதளிவான தீர்Qானம் 
இல்லாQல் வெதா#ர்ச்சியான பிரச்சிடைன 
என்றால், தடைலப்பில் முந்டைதய விவாதங்கடை_ 
சுட்டிக்காட்#வும் Qற்றும் பிரிடைய மூ# 
ஜேவண்டும்.



ஒரு pமூக pQநிடைல முறிடைகயா_டைர 
அடை#யா_ம் காணுங்கள்

ஒரு நல்ல அணுகுமுடைற Qற்றும் வெதளிவான 
தகவல்வெதா#ர்பு#ன், மிகக் கடினQான 
சூழ்நிடைலகள் தீர்க்கத்தக்கடைவ. இருப்பினும், 
ஒரு வெpயல்திறன் வெகாண்# உடைரயா#லில் கூ#, 
எப்படி ந#ந்துவெகாள்வது என்பது பற்றி கருத்து 
ஜேவறுபாடு இருக்கும். இந்த pந்தர்ப்பங்களில், 
ஒரு pQநிடைல முறிடைகயா_ராக இருக்க ஒரு 
தனிநபஜேரா அல்லது குழுஜேவா அடை#யா_ம் 
காணுங்கள்.

ஒரு pQநிடைல முறிடைகயா_ராக திட்#த்தின் 
முதன்டைQ பராQரிப்பா_ர் இருக்க முடியும், 
அல்லது இது வாக்களிக்கும் அடிப்படை#யில் ஒரு
முடிடைவ எடுக்க Qக்கள் ஒரு சிறிய குழு இருக்க 
முடியும். pQநிடைல முறிடைகயா_டைர 
பயன்படுத்தவதற்கு முன், அடை#யா_ம் கண்டு 
வெpயல்முடைறடைய ஆட்சி முடைற (GOVERNANCE) 
ஜேகாப்பில் இடைணக்கஜேவண்டும்.

உங்கள் pQநிடைல முறிடைகயா_ர் ஒரு கடை#சி 
ஜேபாக்கி#Qாக இருக்க ஜேவண்டும். உங்கள் 



pமூகம் வ_ரவும் கற்றுக்வெகாள்_வும் 
பி_வுபடும் பிரச்சிடைனகள் ஒரு வாய்ப்பாகும். 
இந்த வாய்ப்புகடை_த் தழுவி, முடிந்தவடைர ஒரு 
தீர்Qானத்திற்கு நகர்த்துவதற்கு ஒரு கூட்டு 
வெpயல்முடைறடையப் பயன்படுத்துங்கள்.

4. pமூகQானது  திறந்த மூலம்❤️ திறந்த மூலம்

ஆஜேராக்கியQான, வ_ரும் pமுதாயங்கள் 
ஒவ்வெவாரு வாரமும் ஆயிரக்கணக்கான Qணி 
ஜேநரம் திறந்த மூலத்திற்கு ஊற்றப்படுகின்றன. 
பல பங்களிப்பா_ர்கள் Qற்றவர்களி#ம் திறந்த 
மூலத்தில் - ஜேவடைல வெpய்வதற்கான - அல்லது 
ஏன் ஜேவடைல வெpய்யவில்டைல காரணத்டைத 
சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். ஆக்கபூர்வQாக அந்த 
ஆற்றடைல எவ்வாறு தட்#ச்சு வெpய்வது 
என்படைதக் கற்றுக்வெகாள்வதன் மூலம், யாஜேரா 
ஒருவருக்கு Qறக்கமுடியாத திறந்த மூல 
அனுபவத்டைத வெபற நீங்கள் உதவுவீர்கள்.



பராQரிப்பா_ர்களுக்கா
ன சிறந்த

நடை#முடைறகள்

திறந்த மூல பராQரிப்பா_ராக உங்கள் 
வாழ்க்டைகடைய எளிதாக்குவது, உங்கள் pமூகத்டைத
வெpயல்படுத்துவதற்கான வெpயல்முடைறகடை_ 
ஆவணப்படுத்துதல்.



1. ஒரு பராQரிப்பா_ராக
இருப்பது எடைத

அர்த்தப்படுத்துகிறது?

நிடைறய Qக்கள் பயன்படுத்தும் திறந்த மூல 
திட்#த்டைத நீங்கள் பராQரித்தால், நீங்கள் 
குடைறவாக குறியிடுவடைதயும் சிக்கல்களுக்கு 
அதிகQாக பதிலளிப்படைதயும் 
கவனித்திருக்கலாம்.

ஒரு திட்#த்தின் ஆரம்ப கட்#ங்களில், நீங்கள் 
புதிய கருத்துக்கடை_ பரிஜேpாதித்து, நீங்கள் 
விரும்பியவற்டைற அடிப்படை#யாக வெகாண்# 
முடிவுகடை_ எடுப்பீர்கள். உங்கள் திட்#ம் 
பிரபலQடை#யும்ஜேபாது, உங்கள் பயனர் Qற்றும் 
பங்களிப்பா_ர்களு#ன் ஜேQலும் நீங்கள் ஜேவடைல 
வெpய்வீர்கள்.

ஒரு திட்#த்டைத பராQரிக்க, நிரலாக்கத்டைத வி# 
அதிக ஈடுபாடு ஜேவண்டும். இந்த பணிகள் 
வெபரும்பாலும் எதிர்பாராதடைவ, ஆனால் அடைவ 



வ_ரும் திட்#த்திற்கு முக்கியம். 
வெpயல்முடைறகடை_ ஆவணப்படுத்துவதிலிருந்து 
pமூகத்டைத ஜேQம்படுத்துவதுவடைர, சில எளிய 
வழிமுடைறகடை_ நாங்கள் ஜேpகரித்துள்ஜே_ாம்.

2. உங்கள் வெpயல்முடைறகடை_
ஆவணப்படுத்துதல்

ஆவணப்படுத்துதல், ஒரு பராQரிப்பா_ராக 
நீங்கள் வெpய்ய ஜேவண்டிய முக்கிய 
க#டைQயாகும்.

ஆவணம் உங்கள் வெpாந்த சிந்தடைனடைய 
வெதளிவுபடுத்துவஜேதாடு Qட்டுQல்லாQல், 
உங்களுடை#ய ஜேதடைவ அல்லது எதிர்பார்ப்டைப 
அடுத்தவர்கள் ஜேகட்கும்முன் வெpால்ல 
உதவுகிறது.

உங்கள் ஜேநாக்கு#ன் ஏதாவது வெபாருந்தாதஜேபாது,
இல்டைல என்று வெpால்வடைத ஆவணப்படுத்துதல்
எளிதாகிறது. அது Qட்டுQல்லாQல் Qற்றவர்கள் 
உதவி வெpய்ய முன்வரும்ஜேபாது, இது அவர்களின்
பணிடைய எளிடைQயாக்குகிறது. யார் உங்கள் 



திட்#த்டைத வாசிப்பார்கள் அல்லது 
பயன்படுத்துகிறார்கஜே_ா என்பது உங்களுக்குத் 
வெதரியாது.

நீங்கள் முழு பத்திக_ாக எழுதாவிட்#ாலும், 
புல்லட் புள்ளிகடை_க் வெகாண்டு எழுதுவது, 
எழுதாQல் இருப்படைதவி# ஜேQலாகும்.

உங்கள் ஆவணங்கடை_ புதுப்பித்த நிடைலயில் 
டைவக்க நிடைனவில் வெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் இடைத 
எப்ஜேபாதும் வெpய்ய இயலாவிட்#ால், உங்கள் 
காலாவதியான ஆவணங்கடை_ நீக்குங்கள் 
அல்லது காலாவதியானது என்படைதக் 
குறிப்பிடுக. அதனால் பங்களிப்பா_ர்கள் 
புதுப்பிப்புகளுக்கு வரஜேவற்பு உள்_தாக 
அறிவார்கள்.

உங்கள் திட்#த்தின் பார்டைவடைய எழுதுங்கள்

உங்கள் திட்#த்தின் இலக்குகடை_ எழுதுவதன் 
மூலம் வெதா#ங்கவும். அவற்டைற உங்கள் README
இல் ஜேpர்க்கவும், அல்லது VISION எனப்படும் ஒரு
தனி ஜேகாப்டைப உருவாக்கவும். ஒரு 
வெpயல்திட்#த் திட்#த்தின் வழிஜேய உதவக்கூடிய



பிற டைகவிடைனப்வெபாருட்கள் இருந்தால், அடைத 
வெபாதுவெவளியில் டைவக்கவும்.

வெதளிவான, ஆவணப்படுத்தப்பட்# பார்டைவ 
உங்களின் கவனத்டைத ஒருமுகபடுத்துவஜேதாடு 
Qற்றவர்களின் பங்களிப்புகளில் இருந்து 
“வடைரவெயல்டைல வெதாய்டைவ” தவிர்க்க 
உதவுகிறது.

எடுத்துக்காட்#ாக, @lord ஒரு திட்#த்தின் 
பார்டைவ வெகாண்டிருப்பதால், ஜேநரம் வெpலவி# 
ஜேவண்டிய ஜேகாரிக்டைககடை_ அவர் 
கண்டுபிடித்தார். ஒரு புதிய 
பராQரிப்பா_ராக, Slate க்கு தனது முதல் அம்p 
ஜேகாரிக்டைக கிடை#த்தஜேபாது, அவர் தனது 
திட்#த்தின் ஜேநாக்கு#ன் ஒட்#வில்டைல என்று 
வருத்தப்பட்#ார்.

https://github.com/lord/slate
https://github.com/lord


நான் அடைதத் எடுத்ஜேதன். நான் ஒரு 
முழுடைQயான தீர்டைவ வெகாண்டு வர 
முயற்சிக்கவில்டைல. ஒரு அடைர ஆடைண தீர்வுக்கு 
பதிலாக, “நான் இப்ஜேபாது இதற்கு ஜேநரம் 
இல்டைல, ஆனால் நான் நீண்# கால இருந்தால்-
நன்று பட்டியலில் அடைத ஜேpர்க்க ஜேவண்டும்” 
என்று நான் கூறிஜேனன்.

— @lord, “Tips for new open source maintainers”

உங்கள் எதிர்பார்ப்புகடை_ வெதரிவிக்கவும்

விதிகள் எழுதுவதற்கு கடினQாக இருக்கலாம். 
Qற்றவர்களின் ந#த்டைதகடை_ நீங்கள் 
கண்காணிப்படைதப்ஜேபால சில ஜேநரங்களில் 
நீங்கள் நிடைனக்கலாம்.

https://lord.io/blog/2014/oss-tips/
https://github.com/lord


நன்கு எழுதப்பட்டு, வெpயல்படுத்தப்படும் 
விதிகள், பராQரிப்பவர்களுக்கு அதிகாரம் 
அளிக்கிறது. நீங்கள் வெpய்ய விரும்பாத 
விஷயங்கடை_ச் வெpய்வதில் இழுக்கப்படுவடைத 
அவர்கள் தடுக்கிறார்கள்.

உங்கள் திட்#த்டைதச் pந்திக்கும் 
வெபரும்பான்டைQயானவர்கள் உங்களுக்கு 
அல்லது உங்களுடை#ய சூழ்நிடைலகடை_ பற்றி 
எதுவும் வெதரியாது. அவர்கள் வழக்கQாக 
பயன்படுத்துவதாலும், pார்ந்துஇருப்பதாலும், 
திட்#ப்பணியில் நீங்கள் வெpய்யும் ஜேவடைலக்கு 
பணம் வெபறுகிறீர்கள் என அவர்கள் எண்ணலாம்.
ஒருஜேவடை_ ஒரு கட்#த்தில் உங்கள் திட்#த்தில் 
நிடைறய ஜேநரம் ஜேபா#லாம், ஆனால் இப்ஜேபாது 
நீங்கள் ஒரு புதிய ஜேவடைல அல்லது குடும்ப 
அங்கத்தினரு#ன் ஓய்வில்லாQல் இருக்கலாம்.

இந்த அடைனத்து நன்றாக இருக்கிறது! 
Qற்றவர்கள் அடைதப் பற்றி அறிந்திருப்படைத 
உறுதிப்படுத்தவும்.

உங்கள் திட்#த்டைத பராQரிப்பது பகுதியாக 
அல்லது முற்றிலும் தன்னார்வQாக இருந்தால், 



நீங்கள் எவ்வ_வு ஜேநரம் வெpலவு வெpய்வீர்கள் 
என்பது பற்றி ஜேநர்டைQயாக இருக்க ஜேவண்டும். 
இந்த ஜேநரவெQன்பது திட்#ப்பணிக்கு 
ஜேதடைவயான ஜேநரஜேQா அல்லது நீங்கள் 
திட்#ப்பணிக்காக எவ்வ_வு ஜேநரம் வெpலவி# 
ஜேவண்டும் என்று Qற்றவர்கள் விரும்பும் 
அ_விற்கு இடைணயாக 
இருக்கஜேவண்டுவெQன்பதில்டைல.

ஆவணப்படுத்த ஜேவண்டிய முக்கிய 
விதிமுடைறகளில் சில:

•ஒரு பங்களிப்பு எவ்வாறு Qதிப்பாய்வு 
வெpய்யப்படுகிறது Qற்றும் 
ஏற்றுக்வெகாள்_ப்படுகிறது 
(அடைவகளுக்கு ஜேpாதடைனகள் ஜேதடைவயா?
இடுவு வார்ப்புரு?)

•நீங்கள் ஏற்கும் பங்களிப்பு வடைககள் 
(உங்கள் குறியீட்டின் ஒரு பகுதியு#ன் 
Qட்டுஜேQ உதவி ஜேவண்டுQா?)

•எப்வெபாழுது பின்வெதா#ர்வது 
வெபாருத்தQாக இருக்கும் (உதாரணQாக, 



“7 நாட்களுக்குள் ஒரு பராQரிப்பா_ரின் 
பதிடைல எதிர்பார்க்கலாம். 
அதற்குஜேQலும் எந்த பதிலும் 
இல்லாQலிருந்தால், பிரியில் எனக்கு 
வெpய்தி அனுப்பவும்.”)

•நீங்கள் திட்#த்தில் எவ்வ_வு ஜேநரம் 
வெpலவு வெpய்கிறீர்கள் (உதாரணQாக, 
“இந்த திட்#த்தில் வாரத்திற்கு 5 
Qணிஜேநரம் Qட்டுஜேQ 
வெpலவிடுகிஜேறாம்”)

வெDகில், ஜேகாஜேகாபாட்ஸ், 
Qற்றும் ஜேஹாம்புருவ் பராQரிப்பா_ர்களுக்கும் 
பங்களிப்பா_ர்களுக்கும் தரவின் விதிகள் 
வெகாண்# பல திட்#ங்களுக்கான உதாரணங்கள்.

கருத்துப்பரிQாற்றத்டைத வெபாதுவில் டைவக்கவும்

உங்கள் கருத்துப்பரிQாற்றத்டைத ஆவணப்படுத்த 
Qறக்காதீர்கள். முடிந்தவடைர திட்#ப்பணி குறித்த
கருத்துப்பரிQாற்றங்கடை_ வெபாதுவில் 
டைவக்கவும். ஒரு அம்p ஜேகாரிக்டைகடைய அல்லது 
ஆதரவு ஜேதடைவ பற்றி விவாதிக்க தனிப்பட்# 

https://github.com/Homebrew/brew/blob/bbed7246bc5c5b7acb8c1d427d10b43e090dfd39/docs/Maintainers-Avoiding-Burnout.md
https://github.com/CocoaPods/CocoaPods/wiki/Communication-&-Design-Rules
https://github.com/jekyll/jekyll/tree/master/docs


முடைறயில் உங்கடை_த் வெதா#ர்பு வெகாள்_ 
முயற்சித்தால், ஒரு அஞ்pல் முகவரி அல்லது 
சிக்கல் த#மி ஜேபான்ற வெபாதுத் வெதா#ர்புத் 
தடைலயீட்டை# அவர்கடை_ அடைQதியாக 
வழிந#த்துகிறது.

நீங்கள் Qற்ற பராQரிப்பா_ர்களு#ன் pந்தித்தால்,
அல்லது தனிப்பட்# முடைறயில் ஒரு வெபரிய 
முடிடைவ எடுத்தால், உங்கள் உடைரடைய 
இடுடைகயிடும் ஜேபாதும், இந்த உடைரயா#ல்கடை_ 
வெபாதுவில் ஆவணப்படுத்துங்கள்.

அவ்வாஜேற, உங்கள் pமூகத்தில் ஜேpருகின்ற 
எவருக்கும் பல வரு#ங்க_ாக 
இருக்கின்றவருக்கு கிடை#த்த அஜேத தகவடைல 
அணுக முடியும்.

3. இல்டைல என வெpால்ல கற்றல்

நீங்கள் விஷயங்கடை_ எழுதிவிட்டீர்கள். 
வெபரும்பாலும், எல்ஜேலாரும் உங்கள் 
ஆவணங்கள் படிக்க ஜேவண்டும், ஆனால் 



உண்டைQயில், நீங்கள் இந்த அறிவு உள்_து என்று
Qற்றவர்களுக்கு £ாபகப்படுத்த ஜேவண்டும்.

எவ்வாறாயினும், உங்கள் விதிகடை_ 
நடை#முடைறப்படுத்த ஜேவண்டிய அவசியம் 
ஏற்பட்#ால், சூழ்நிடைலகடை_த் தனிடைQப்படுத்த 
உதவுகிறது.

இல்டைல என்று வெpால்வது எளிதானது இல்டைல, 
ஆனால் “உங்கள் பங்களிப்பு இந்த திட்#த்தின் 
அ_வுஜேகால்களு#ன் 
வெபாருந்தவில்டைல” என்பது “உங்கள் பங்களிப்பு
எனக்கு பிடிக்கவில்டைல” என்படைதவி# 
தனிப்பட்#முடைறயில் இல்லாQல் உள்_து.

ஒரு பராQரிப்பா_ராக இல்டைல என கூறும் பல 
சூழ்நிடைலகடை_ நீங்கள் எதிர்வெகாள்வீர்கள்: 
ஜேநாக்கம் வெபாருந்தாத அம்p ஜேகாரிக்டைககள், 
ஒருவர் கலந்துடைரயா#டைலத் த#ம்புர_ 
வெpய்தல், Qற்றவர்களுக்கு ஜேதடைவயற்ற 
ஜேவடைலடையச் வெpய்வது.

உடைரயா#டைல நட்புணர்வு#ன் டைவத்துக் 
வெகாள்ளுங்கள்



இடுவு Qற்றும் இழு ஜேகாரிக்டைக வரிடைp 
ஆகியடைவ இல்டைல என வெpால்ல ஜேவண்டிய 
இ#ங்களில் முக்கியQானடைவயாகும். ஒரு திட்#
பராQரிப்பா_ராக, நீங்கள் தவிர்க்க விரும்பாத 
பரிந்துடைரகடை_ வெபறுவீர்கள்.

பங்களிப்பு உங்கள் திட்#த்தின் ஜேநாக்கத்டைத 
Qாற்றுகிறது அல்லது உங்கள் பார்டைவக்கு 
வெபாருந்தவில்டைல. ஒருஜேவடை_ நல்ல ஜேயாpடைன,
ஆனால் வெpயல்படுத்துதலில் pரியின்டைQ.

காரணம் எதுவாயினும், உங்கள் திட்#த்தின் 
தரத்டைதச் pந்திக்காத பங்களிப்புகடை_ 
pQாளிப்பதற்கு இது pாத்தியQாகும்.

நீங்கள் ஏற்றுக்வெகாள்_ விரும்பாத 
பங்களிப்டைபப் வெபற்றால், உங்கள் முதல் 
பிரதிபலிப்பு அடைத புறக்கணிக்கலாம் அல்லது 
நீங்கள் அடைதப் பார்க்கவில்டைல என்று பாpாங்கு 
வெpய்யலாம். அவ்வாறு வெpய்வது Qற்றவரின் 
உணர்ச்சிகடை_ காயப்படுத்தி, உங்கள் pமூகத்தின்
பிற முக்கிய பங்களிப்பா_ர்கடை_த் தடுக்கலாம்.



வெபரிய அ_விலான திறந்த மூல திட்#ங்களுக்கு 
ஆதரடைவக் டைகயாளும் திறவுஜேகால் சிக்கல்கடை_ 
நகர்த்துவதாகும். இடுவுகள் ஸ்தம்பிக்காQல் 
இருக்க முயற்சிக்கவும். நீங்கள் ஒரு iOS 
வெ#வலப்பர் என்றால் ஜேர#ர்கடை_ச் pQர்ப்பிக்க 
எவ்வ_வு விரக்தியடை#கிறீர்கள் என்று 
உங்களுக்குத் வெதரியும். 2 வரு#ங்கள் கழித்து, iOS 
இன் pமீபத்திய பதிப்டைப மீண்டும் 
முயற்சிக்கவும் என்று கூறப்ப#லாம் .

— @KrauseFx, “திறந்த மூல pமூகங்கடை_க் 
அ_விடுதல்”

நீங்கள் ஜேதடைவயற்ற பங்களிப்டைப மூடுவதற்காக 
வருத்தம் வெகாள்_ ஜேதடைவயில்டைல. 
காலப்ஜேபாக்கில், உங்கள் திட்#த்தில் 

https://krausefx.com/blog/scaling-open-source-communities
https://krausefx.com/blog/scaling-open-source-communities
https://github.com/KrauseFx


பதிலளிக்கப்ப#ாத இடுவுகள் Qற்றும் இழு 
ஜேகாரிக்டைககள் Qனஅழுத்தத்டைதயும், 
அச்சுறுத்தடைலயும் அதிகரிக்கிறது.

நீங்கள் ஏற்க விரும்பாத பங்களிப்புகடை_ 
உ#னடியாக மூடிவிடுதல் நல்லது. உங்கள் 
திட்#த்தில் ஏற்கனஜேவ ஜேவடைலகள் நிடைறய 
இருந்தால், திறம்ப# சிக்கல்கடை_ எவ்வாறு 
தீர்க்க முடியும் @steveklabnik வெpால்லும் சில 
பரிந்துடைரகள்.

இரண்#ாவதாக, பங்களிப்புகடை_ 
புறக்கணிப்பது உங்கள் pமூகத்திற்கு ஒரு 
எதிர்Qடைற pமிக்டை£டைய அனுப்புகிறது. ஒரு 
திட்#த்திற்கு பங்களிப்பது அச்சுறுத்தலாக 
இருக்கலாம், குறிப்பாக ஒருவரின் முதல் முடைற. 
நீங்கள் அவர்களின் பங்களிப்டைப ஏற்றுக் 
வெகாள்_ாவிட்#ாலும், அதன் பின்னால் உள்_ 
நபரி#ம் ஒப்புக்வெகாள்வஜேதாடு, அவர்களின் 
ஆர்வத்திற்கு நன்றி வெதரிவிக்கவும். இது ஒரு 
வெபரிய பாராட்டு!

பங்களிப்டைப ஏற்றுக்வெகாள்_ விரும்பவில்டைல 
எனில்:

https://github.com/steveklabnik
https://words.steveklabnik.com/how-to-be-an-open-source-gardener
https://words.steveklabnik.com/how-to-be-an-open-source-gardener


•நன்றி வெpால்லுங்கள் அவர்களின் 
பங்களிப்புக்காக

•திட்#த்தின் வரம்பிற்குள் ஏன் இது 
வெபாருந்தாது என்படைத வி_க்கவும், 
முன்ஜேனற்றத்துக்கான வெதளிவான 
பரிந்துடைரகடை_ வழங்கவும். பரிவு#ன் 
அஜேத pQயம் உறுதியு#ன் இருங்கள்.

•வெதா#ர்புடை#ய ஆவணங்களு#ன் 
இடைணயுங்கள், உங்களி#ம் இருந்தால். 
நீங்கள் ஏற்றுக்வெகாள்_ விரும்பாத 
வி#யங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் 
ஜேகாரிக்டைககடை_ நீங்கள் கண்#ால், 
தவிர்க்கஜேவண்டிய ஆவணத்தில் 
அவற்டைறச் ஜேpர்க்கவும்.

•ஜேகாரிக்டைகடைய மூ#வும்

நீங்கள் பதிலளிப்பதற்கு 1-2 க்கும் ஜேQற்பட்# 
வாக்கியங்கள் ஜேதடைவயில்டைல. 
உதாரணQாக, வெpலரியின் ஒரு பயனரின் 
விண்ஜே#ாஸ் வெதா#ர்பான பிடைழ 
அறிக்டைகக்கு, @berkerpeksag Qறு வெQாழி:

https://github.com/celery/celery/issues/3383
https://github.com/berkerpeksag
https://github.com/celery/celery/


இல்டைல என கூறுவதற்கு அச்pமிருந்தால், நீங்கள்
Qட்டும் தனித்து 
இல்டைல. @jessfraz கூறுவதுஜேபால்:

பல திறந்த மூல திட்#ங்கள், வெQஜேpாஸ், 
குவெபர்னிஸ், குஜேராமியம் ஆகியவற்றின் 

https://blog.jessfraz.com/post/the-art-of-closing/
https://github.com/jessfraz


பராQரிப்பா_ர்களி#ம் நான் ஜேபசியஜேபாது, 
அவர்கள் அடைனவருக்கும் நீங்கள் விரும்பாத 
இடைணப்புகடை_ “இல்டைல” என்று கூறுவது ஒரு 
பராQரிப்பா_ரின் கடினQான பகுதிகளில் ஒன்று 
என்று ஓப்புக்வெகாண்#னர்.

ஒருவரின் பங்களிப்டைப ஏற்றுக்வெகாள்_ 
விரும்பாதது பற்றி குற்றவுணர்வு 
வெகாள்_ஜேவண்டிய அவசியமில்டைல. திறந்த 
மூலத்தின் முதல் 
விதி, @shykes கூற்றுப்படி : “இல்டைல என்பது 
தற்காலிகம், ஆம் என்பது நிரந்தரம்.” Qற்வெறாரு 
நபரின் உற்pாகத்து#ன் pQரpம் வெpய்வது ஒரு 
நல்ல விஷயம், ஒரு பங்களிப்டைப நிராகரிப்பது 
என்பது பின்னால் உள்_ நபடைர நிராகரிப்பது 
ஜேபாலஜேவ அல்ல.

இறுதியில், ஒரு பங்களிப்பு ஜேபாதுQானதாக 
இல்டைலவெயன்றால், அடைத 
ஏற்றுக்வெகாள்வதற்கான எந்த க#டைQயும் 
இல்டைல. உங்கள் திட்#த்தில் Qக்கள் 
பங்களிக்கும் ஜேபாது, தயவுவெpய்து 
பதிலளிக்கவும், ஆனால் நீங்கள் 

https://twitter.com/solomonstre/status/715277134978113536
https://github.com/shykes


உண்டைQயிஜேலஜேய நம்பும் Qாற்றங்கடை_ 
ஏற்கவும். இல்டைல என அடிக்கடி வெpால்வதால், 
அது எளிடைQயாகிறது. உண்டைQ.

வெpயல்திறனு#ன் இருங்கள்

முதல் இ#த்தில் ஜேதடைவயற்ற பங்களிப்புகளின் 
அ_வு குடைறக்க, உங்கள் பங்களிப்பு 
வெpயல்முடைற உங்கள் பங்களிப்பு வழிகாட்டி 
பங்களிப்புகடை_ pQர்ப்பிக்கும் Qற்றும் 
ஏற்றுக்வெகாள்வடைதயும் வி_க்கவும்.

பல குடைறந்த தரவரிடைp பங்களிப்புகடை_ப் 
வெபறுகிறீர்கள் என்றால், பங்களிப்பா_ர்கள் 
பணிபுரியும் பணி வெpய்யும்முன் 
வெpய்யஜேவண்டியடைவகளில் சில உள்_ன. 
உதாரணQாக:

•ஒரு இடுவு அல்லது இழு ஜேகாரிக்டைக 
வார்ப்புரு/பட்டியல் நிரப்புக

•ஒரு இழு ஜேகாரிக்டைக pQர்ப்பிக்கும் முன்
ஒரு இடுவு திறக்கவும்



அவர்கள் உங்கள் விதிகள் பின்பற்றவில்டைல 
என்றால், உ#னடியாக இடுடைவ மூடிவிட்டு 
உங்கள் ஆவணத்டைத சுட்டிக்காட்#வும்.

இந்த அணுகுமுடைற முதலில் தவறாக 
உணரக்கூடும் என்றாலும், இரு கட்சிகளுக்கும் 
நன்டைQ பயக்கும். நீங்கள் ஏற்வெகனஜேவ பல 
Qணிஜேநரம் வீணடிக்கப்பட்# ஜேவடைலகளில் 
ஒருவடைர இழுக்க ஜேவண்டுவெQன்ற வாய்ப்பு 
குடைறகிறது. அது உங்கள் பணிச்சுடைQடைய 
எளிதாக நிர்வகிக்க உதவுகிறது.

அவர்கள் பணி வெதா#ங்கும் முன் அல்லது என்ன 
ஏற்றுக்வெகாள்_ Qாட்#ார்கள் அல்லது 
எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல அறிகுறிடைய எப்படி 



வெபற முடியும் என்படைத, அவர்களுக்கு ஒரு 
CONTRIBBUTING.md ஜேகாப்பு மூலம் வி_க்கவும்.

— @MikeMcQuaid, “தயவு#ன் இழுக்க 
ஜேகாரிக்டைககடை_ மூடுதல்”

சில ஜேநரங்களில், நீங்கள் இல்டைல என 
வெpால்லும்ஜேபாது, உங்கள் பங்களிப்பா_ருக்கு 
வருத்தQளிக்கலாம் அல்லது உங்கள் முடிடைவ 
விQர்சிக்கலாம். அவர்களின் ந#த்டைத 
விஜேராதQானது என்றால், நிடைலடைQடையத் 
தணிப்பதற்கான ந#வடிக்டைககடை_ 
எடுக்கவும் அல்லது ஆக்கபூர்வQாக ஒத்துடைழக்க 
தயாராக இல்டைல என்றால் அவர்கடை_ உங்கள் 
pமூகத்திலிருந்து நீக்கவும்.

வழிகாட்டுதடைல அரவடைணயுங்கள்

ஒருஜேவடை_ உங்கள் pமூகத்தில் உள்_வர்கள் 
உங்கள் திட்#த்தின் தரத்டைதச் pந்திக்காத 
பங்களிப்டைபச் pQர்ப்பிக்கலாம். நிரந்தரQாக 
நிராகரிக்கப்படுவதன் மூலம் இரு கட்சிகளுக்கும்
ஏQாற்றQளிக்கலாம்.

https://github.com/jonschlinkert/maintainers-guide-to-staying-positive#action-items
https://github.com/jonschlinkert/maintainers-guide-to-staying-positive#action-items
https://github.com/jonschlinkert/maintainers-guide-to-staying-positive#action-items
https://github.com/blog/2124-kindly-closing-pull-requests
https://github.com/blog/2124-kindly-closing-pull-requests
https://github.com/MikeMcQuaid


உங்கள் திட்#த்டைத யாராவது ஆர்வத்து#ன் 
பார்க்கிறார்கஜே_ா, ஆனால் சிறிது வெQருகூற்றல் 
ஜேதடைவப்படுவதால், வெபாறுடைQயாக இருங்கள். 
ஒவ்வெவாரு சூழ்நிடைலயிலும் அவர்களின் 
பங்களிப்புகள் திட்#த்தின் எதிர்பார்ப்புகடை_ 
ஏன் பூர்த்தி வெpய்யவில்டைல என்படைத வெதளிவாக 
வி_க்குங்கள். எளிடைQயான அல்லது குடைறவான
வெதளிவற்ற பணிடைய சுட்டிக்காட்டும் 
முயற்சியில், “நல்ல முதல் பிடைழ” என்ற 
வெபயரில், அவர்களுக்கு நல்ல வெதா#க்கத்டைத 
ஊக்கப்படுத்தஜேவண்டும். உங்களி#ம் ஜேநரம் 
இருந்தால், அவர்கள் முதல் பங்களிப்பு மூலம் 
அவர்கடை_ வழிகாட்டுதல், அல்லது உங்கள் 
pமூகத்தில் வழிகாட்# ஜேவறு யாடைரஜேயனும் 
ஒருவடைர கண்டுபிடியுங்கள்.

4. உங்கள் pமூகத்டைத
ஊக்குவிக்கவும்



நீங்கஜே_ எல்லாவற்டைறயும் வெpய்ய 
ஜேவண்டியதில்டைல. உங்கள் திட்#த்தின் pமூகம் 
ஒரு காரணத்திற்காக உள்_து! வெpயல்படும் 
பங்களிப்பா_ர்கடை_க் வெகாண்டிராவிட்#ாலும் 
கூ#, நிடைறய பயனர்கள் இருந்தால், அவர்கடை_ 
வெகாண்டு ஜேவடைல வெpய்யுங்கள்.

பணிச்சுடைQடைய பகிர்ந்து வெகாள்ளுங்கள்

நீங்கள் அடுத்தவர்கள் பங்களிக்க விரும்பினால், 
அவர்களி#ம் உதவிடைய ஜேகட்கவும்.

புதிய பங்களிப்பா_ர்கள் மீண்டும் மீண்டும் 
பங்களிப்படைத நீங்கள் காணும்ஜேபாது, அதிக 
வெபாறுப்புகடை_ வழங்குவதன் மூலம் 
அவர்களின் ஜேவடைலகடை_ அங்கீகரியுங்கள். 
Qற்றவர்கள் தடைலடைQத்துவ பாத்திரங்க_ாக வர 
விரும்பினால், எவ்வாறு வ_ரலாம் என்படைத 
ஆவணப்படுத்தவும்.

திட்#ப்பணியின் முதலாளுடைQடைய 
பகிர அடுத்தவர்கடை_ ஊக்கப்படுத்துவத்தின் 
மூலம் உங்கள் வெpாந்த பணிச்சுடைQடைய வெபரிதும் 

https://opensource.guide/ta/building-community/#share-ownership-of-your-project
https://opensource.guide/ta/building-community/#share-ownership-of-your-project


குடைறக்க முடியும், என @lmccart தனது 
திட்#ப்பணியில் கண்#றிந்தார், p5.js.

“ஆQாம், யாருக்கும் ஈடுபாடு இருக்க முடியும், 
நீங்கள் நிடைறய குறியீட்டு நிபுணத்துவங்கடை_க் 
வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டியதில்டைல […].” என்று 
வெpான்ஜேனன். ஓரு [நிகழ்விற்கு] வருவதற்கு பலர்
ஓப்புக் வெகாண்#னர். இது உண்டைQயா என்று? 
அப்வெபாழுது நான் ஆச்pரியம் வெகாண்ஜே#ன். 
அங்கு 40 ஜேபர் இருப்பார்கள். அவர்கள் 
ஒவ்வெவாருவரு#னும் நான் அQர 
ஜேவண்டுவெQன்றில்டைல… ஆனால் அடைனவரும் 
ஓன்று கூடுவதனால், ஜேவடைல சுலபQாகிறது. ஒரு 
நபர் கற்றவு#ன், அடைத தன் அருகில் 
உள்_வருக்கு கற்பிப்பார்.

https://github.com/processing/p5.js?files=1
https://github.com/lmccart


— @lmccart, "”திறந்த மூலம்” என்பதன் வெபாருள் 
என்ன? p5.js பதிப்பு”

நீங்கள் உங்கள் திட்#த்திலிருந்து 
தற்காலிகQாகஜேவா அல்லது நிரந்தரQாக விலக 
ஜேவண்டியிருந்தால், ஜேவறு யாரி#ஜேQனும் 
உங்கள் திட்#த்டைத எடுத்துக்வெகாள்ளுQாறு 
ஜேகட்டுக்வெகாள்வதில் எந்த வருத்தமும் வெகாள்_ 
ஜேதடைவயில்டைல.

Qற்றவர்கள் அதன் திடைpடையப் பற்றி 
ஆர்வத்து#ன் இருந்தால், அவர்களுக்கு அணுகல்
வழங்க அல்லது அதிகாரப்பூர்வQாக 
Qற்றவர்களி#ம் கட்டுப்பாட்டை# 
ஒப்படை#க்கவும். யாராவது உங்கள் திட்#த்தின் 
கிடை_டைய, ஜேவறு எங்காவது பராQரித்து 
வந்தால், உங்கள் அpல் திட்#த்தி#மிருந்து 
பிடைணப்டைப இடைணக்கவும். பல Qக்கள் உங்கள் 
திட்#ம் வாழ ஜேவண்டும் என எண்ணுவது 
வெபரிய விஷயம்!

@progrium திட்#த்தின் ஜேநாக்டைக 
ஆவணப்படுத்திருந்ததால், அவர் திட்#த்தில் 

https://github.com/progrium
https://medium.com/@kenjagan/what-does-open-source-even-mean-p5-js-edition-98c02d354b39
https://medium.com/@kenjagan/what-does-open-source-even-mean-p5-js-edition-98c02d354b39
https://github.com/lmccart


இருந்து விலகி பின்னர் கூ# Dokku அந்த 
இலக்குகடை_ வாழ உதவியது என கண்#றிந்தார்

நான் விரும்பியடைத விவரிக்கும் ஒரு விக்கி 
பக்கத்டைதயும் நான் ஏன் விரும்பிஜேனன் என்றும் 
எழுதிஜேனன். சில காரணங்க_ால், 
பராQரிப்பா_ர்கள் அந்த திடைpயில் திட்#த்டைத 
நகர்த்தியதில் எனக்கு ஆச்pரியQாக இருந்தது! 
அது நான் நகர்த்துவடைத ஜேபால இருந்ததா? 
எல்லா ஜேநரத்திலும் இல்டைல. ஆனால் நான் 
எழுதியடைத ஜேநாக்கி திட்#த்டைத வெகாண்டு 
வெpன்றது.

Qற்றவர்களுக்குத் ஜேதடைவயான தீர்வுகடை_ 
உருவாக்கவும்

உங்களுடை#ய திட்#ம் என்ன வெpய்ய ஜேவண்டும் 
என்படைதப் வெபாறுத்து ஒரு பங்களிப்பா_ருக்கு 
வித்தியாpQான அபிப்ராயம் இருந்தால், 
அவர்கள் தங்கள் வெpாந்த கிடை_யில் ஜேவடைல 
வெpய்ய வெQதுவாக ஊக்குவிக்க ஜேவண்டும்.

ஒரு திட்#த்டைத நகவெலடுப்பது ஒரு வெகட்# 
காரியம் அல்ல. திட்#ங்கடை_ நகவெலடுத்து 

https://web.archive.org/web/20151204215958/https://progrium.com/blog/2015/12/04/leadership-guilt-and-pull-requests/
https://github.com/dokku/dokku


Qாற்றியடைQப்பது திறந்த மூலத்தில் உள்_ 
விஷயங்களில் ஒன்றாகும். உங்கள் pமூக 
உறுப்பினர்கள் தங்கள் வெpாந்த கிடை_யில் 
ஜேவடைல வெpய்ய ஊக்குவிப்பார்கள், உங்கள் 
திட்#த்தின் பார்டைவக்கு முரணாக இல்லாQல், 
அவர்கள் ஜேதடைவப்படும் படை#ப்புக்கு வெவளிச் 
வெpல்லும் வழிடைய வழங்க முடியும்.

நான் 80% பயன்பாடு வழக்டைக பூர்த்தி 
வெpய்கிஜேறன். நீங்கள் ஒரு யுனிகார்னாக 
இருந்தால், தயவுவெpய்து என் திட்#த்டைத 
நகவெலடுத்துக் வெகாள்ளுங்கள். நான் புண்ப# 
Qாட்ஜே#ன்! என் வெபாது திட்#ங்கள் கிட்#த்தட்#
எப்ஜேபாதும் வெபாதுவான பிரச்சிடைனகடை_த் 
தீர்ப்பதற்குத்தான். என் திட்#த்டைத 
நகவெலடுத்ஜேதா அல்லது அடைத 



விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் ஆழQாக வெpல்ல நான்
முயற்சி வெpய்கிஜேறன்.

— @geerlingguy, “நான் ஏன் PR ஐ மூடுகிஜேறன்”

அஜேதஜேபால், இது உங்களுக்கு அடைலக்கற்டைற 
இல்லாத வெபாழுது உங்கள் தீர்டைவ உண்டைQயில் 
விரும்பும் ஒரு பயனருக்கு இது வெபாருந்தும். 
API கள் Qற்றும் தனிப்பயனாக்குதல் வெகாக்கிகள் 
வழங்குவதன் மூலம், Qற்றவர்கள் தங்கள் 
வெpாந்த ஜேதடைவகடை_ பூர்த்தி வெpய்ய முடியும், 
மூலத்டைத ஜேநரடியாக Qாற்றியடைQக்க முடியாது. 
ஜேகாஜேகாபாட்களுக்கான கூடுதல் 
ஊக்குவிப்புகடை_ “மிகவும் சுவாரஸ்யQான சில 
கருத்துக்களுக்கு” வழிவகுத்தது 
என்று @orta கண்#றிந்தார்:

ஒரு திட்#ம் வெபரியதாகிவிட்#ால், அடைவ புதிய 
குறியீட்டை# அறிமுகப்படுத்துவது பற்றி மிகவும் 
பழடைQவாதQாக இருக்க ஜேவண்டும் என்பது 
கிட்#த்தட்# தவிர்க்க முடியாதது. நீங்கள் 
“இல்டைல” என்று வெpால்வது நல்லது, ஆனால் 
நிடைறய ஜேபர் pட்#ப்பூர்வ ஜேதடைவகடை_ 
வெகாண்டிருக்கிறார்கள். எனஜேவ, அதற்கு பதிலாக

https://artsy.github.io/blog/2016/07/03/handling-big-projects/
https://github.com/orta
https://www.jeffgeerling.com/blog/2016/why-i-close-prs-oss-project-maintainer-notes
https://github.com/geerlingguy


நீங்கள் ஒரு கருவியாக உங்கள் ஜேQடை#யாக 
Qாற்ற முடிகிறது.

5. தானியங்கு வெபாறிகடை_
வெகாண்டு வாருங்கள்

Qற்றவர்கள் உங்களுக்கு உதவக்கூடிய 
பணிகடை_ச் வெpய்வது ஜேபாலஜேவ, எந்தவெவாரு 
Qனிதனும் வெpய்ய ஜேவண்#ாத பணிகளும் 
உள்_ன. தானியங்கு வெபாறிகள் உங்கள் 
நண்பர்கஜே_. ஒரு பராQரிப்பா_ராக உங்கள் 
வாழ்டைவ எளிதாக்குவதற்கு அவற்டைறப் 
பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் குறியீட்டின் தரத்டைத 
ஜேQம்படுத்துவதற்கு ஜேpாதடைனகள் Qற்றும் பிற 
pரிபார்ப்பு முடைறகள் ஜேதடைவ



ஜேpாதடைனகடை_ ஜேpர்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் 
உங்கள் திட்#த்டைத தானியங்க வெpய்யக்கூடிய 
மிக முக்கியQான வழிகளில் ஒன்றாகும்.

ஜேpாதடைனகள், பங்களிப்பா_ர்களுக்கு அவர்கள் 
எடைதயும் உடை#க்க Qாட்#ார்கள் என்று 
நம்பிக்டைகடைய தருகிறது. விடைரவாக 
பங்களிப்புகடை_ Qதிப்பாய்வு வெpய்து 
ஏற்றுக்வெகாள்வதற்கும் அடைவ 
எளிதாக்குகின்றன. நீங்கள் துரிதQாக 
பதிலளிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் 
pமுதாயத்டைத இன்னும் அதிகQாக 
ஈடுபடுத்தலாம்.

அடைனத்து எதிர்வரும் பங்களிப்புகடை_ 
இயக்கும் தானியங்கு ஜேpாதடைனகள் 
அடைQக்கவும், உங்கள் ஜேpாதடைனகடை_ எளிதில் 
பங்களிப்பவர்க_ால் இயக்க முடியும் என்படைத 
உறுதி வெpய்யவும். அடைனத்து குறியீட்டு 
பங்களிப்புகளும் pQர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன் 
உங்கள் ஜேpாதடைனகடை_ க#க்க ஜேவண்டும். 
எல்லா pQர்ப்பிப்புகளுக்குQான குடைறந்தபட்p 
தரQான தரத்டைத அடைQக்க உதவுவீர்கள். 



கிட்ஹப்-இல் ஜேதடைவப்படும் நிடைல 
pரிபார்ப்புக்கள் உங்கள் ஜேpாதடைனகடை_ 
க#ந்துவெpல்லாQல் Qாற்றம் எதுவும் 
ஜேpர்க்கப்ப#ாது என்படைத உறுதிப்படுத்த 
உதவுகிறது.

நீங்கள் ஜேpாதடைனடையச் ஜேpர்த்தால், உங்கள் 
பங்களிப்புக் ஜேகாப்பில் (CONTRIBUTING file) 
அவர்கள் எவ்வாறு ஜேவடைல வெpய்கின்றன 
என்படைத வி_க்கிச் வெpால்லுங்கள்.

Qக்கள் ஜேவடைல வெpய்யும் அடைனத்து 
குறியீட்டிற்கும் ஜேpாதடைனகள் ஜேதடைவ என்று 
நான் நம்புகிஜேறன். குறியீடு முழுடைQயாக 
Qற்றும் வெpய்தபின் pரியானதாக இருந்தால், 
அதில் Qாற்றங்கள் ஜேதடைவயில்டைல - ஏதாவது 

https://help.github.com/articles/about-required-status-checks/
https://help.github.com/articles/about-required-status-checks/


தவறு ஏற்பட்#ால், அது “அது வெpயலிழக்கச் 
வெpய்கிறது” அல்லது “இது ஜேபான்ற ஒரு அம்pம் 
இல்டைல” என்படைத நாம் Qட்டும் குறியீட்டை# 
எழுதலாம். நீங்கள் எடுக்கும் Qாற்றங்கடை_ப் 
வெபாருட்படுத்தாQல், நீங்கள் தற்வெpயலாக 
அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய எந்தப் 
பின்னடை#வுகடை_யும் டைகயாளுவதற்கு 
ஜேpாதடைனகள் அவசியம்.

— @edunham, “ரஸ்ட்’ஸ் pமுதாய 
தன்னியக்கQாக்கல்”

அடிப்படை# பராQரிப்பு பணிகடை_ 
தானியங்குபடுத்துவதற்கு கருவிகடை_ப் 
பயன்படுத்துங்கள்

ஒரு பிரபலQான திட்#த்டைத பராQரிப்பது 
பற்றிய நற்வெpய்தி என்னவெவனில் Qற்ற 
பராQரிப்பா_ர்கள் இஜேத ஜேபான்ற 
பிரச்சிடைனகடை_ எதிர்வெகாண்டு, அதற்காக ஒரு 
தீர்டைவ உருவாக்கினர்.

https://edunham.net/2016/09/27/rust_s_community_automation.html
https://edunham.net/2016/09/27/rust_s_community_automation.html
https://github.com/edunham


பராQரிப்பு பணியின் சில அம்pங்கடை_ 
தானியங்குபடுத்துவதற்கு பல்ஜேவறு வடைகயான 
கருவிகள் உள்_ன. ஒரு சில உதாரணங்கள்:

•வெpாற்வெபாருள் வெவளியீடு உங்கள் 
வெவளியீட்டை# தானியங்குபடுத்துகிறது

•குறிப்பிடு-வெpயலி இழு 
ஜேகாரிக்டைககளுக்கு pாத்தியQான 
விQர்pகர்கடை_ குறிப்பிடுகின்றது

•இ#ர் குறியீடு Qதிப்பாய்டைவ 
தானியங்குபடுத்துவதற்கு உதவுகிறது

பிடைழ அறிக்டைககள் Qற்றும் பிற வெபாதுவான 
பங்களிப்புகளுக்கு, கித்ஹப்-இல் உள்_ சிக்கல் 
வார்ப்புருக்கள் Qற்றும் இழு ஜேகாரிக்டைக சிக்கல் 
வார்ப்புருக்கள், நீங்கள் வெபறும் தகவடைல 
தடை#யின்றிப் வெபருவதற்கு 
உதவும். @TalAter உங்கள் சிக்கல் Qற்றும் PR 
வார்ப்புருக்கள் எழுதுவதற்கு 
உதவுவதற்கு உங்கள் வெpாந்த pாதடைன 
வழிகாட்டிடையத் 
ஜேதர்வுவெpய்யவும் உருவாக்கினார்.

https://www.talater.com/open-source-templates/#/
https://www.talater.com/open-source-templates/#/
https://www.talater.com/open-source-templates/#/
https://github.com/TalAter
https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates
https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates
https://github.com/blog/2111-issue-and-pull-request-templates
https://github.com/danger/danger
https://github.com/facebook/mention-bot
https://github.com/facebook/mention-bot
https://github.com/facebook/mention-bot
https://github.com/semantic-release/semantic-release
https://github.com/showcases/tools-for-open-source
https://github.com/showcases/tools-for-open-source


உங்கள் மின்னஞ்pல் அறிவிப்புகடை_ 
நிர்வகிக்க, மின்னஞ்pல் வடிகட்டிகள் மூலம் 
முன்னுரிடைQ வெகாடுத்து ஒழுங்குபடுத்தலாம்.

நீங்கள் இன்னும் சிறிது ஜேQம்பட்# வெபற 
விரும்பினால், பாணி வழிகாட்டிகள் Qற்றும் 
பிசிரிடைழ மூலம் திட்# பங்களிப்புகடை_ 
தரப்படுத்தி அவற்டைற ஆய்வு Qற்றும் ஏற்க 
எளிதாக வெpய்ய முடியும்.

இருப்பினும், உங்கள் தரவுகள் மிக 
சிக்கலானதாக இருந்தால், அவர்கள் 
பங்களிப்புக்கு தடை#கடை_ அதிகரிக்க முடியும். 
நீங்கள் எல்ஜேலாருடை#ய வாழ்க்டைகடையயும் 
எளிதாக்கிக்வெகாள்_ ஜேபாதுQான விதிகள் 
Qட்டுஜேQ ஜேpர்க்கிறீர்கள் என்படைத 
உறுதிப்படுத்தவும்.

எந்த கருவிகடை_ப் பயன்படுத்துவது என்பது 
உங்களுக்குத் வெதரியாவிட்#ால், பிற பிரபலQான
திட்#ங்கள், குறிப்பாக உங்கள் சுற்றுச்சூழலில் 
உள்_டைவ என்ன என்படைதப் பாருங்கள். 
உதாரணQாக, பங்களிப்பு வெpயல்முடைற பிற 
முடைன வெதாகுதிகள் எவ்வாறு இருக்கும்? 

https://github.com/blog/2203-email-updates-about-your-own-activity


இஜேதஜேபான்ற கருவிகள் Qற்றும் 
அணுகுமுடைறகடை_ப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
உங்கள் இலக்கு பங்களிப்பா_ர்களுக்கு உங்கள் 
வெpயல்முடைற நன்கு அறியப்படும்.

6. இடை#நிறுத்தம் எடுப்பது
பரவாயில்டைல

திறந்த மூல ஜேவடைல உங்களுக்கு Qகிழ்ச்சிடையக் 
வெகாடுத்தது. ஒருஜேவடை_ இப்ஜேபாது நீங்கள் 
தனிடைQ அல்லது குற்ற உணர்வு வெகாள்_லாம்.

உங்கள் திட்#ங்கடை_ப் பற்றி நீங்கள் 
ஜேயாசித்துக்வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாது ஒருஜேவடை_ 
நீங்கள் கவடைலகள் அல்லது அச்pம் வ_ர்வதாக 
உணரலாம். இதற்கிடை#யில், பிரச்சிடைனகள் 
Qற்றும் ஜேகாரிக்டைககடை_ இழுக்கின்றன.

வெவளிப்படை#யான மூல ஜேவடைலகளில், 
குறிப்பாக பராQரிப்பா_ர்களிடை#ஜேய, தீய்வு 



என்பது ஒரு உண்டைQயான Qற்றும் பரவலான 
பிரச்சிடைனயாகும். ஒரு பராQரிப்பா_ராக, 
உங்களுடை#ய Qகிழ்ச்சி என்பது திறந்த மூல 
திட்#த்தின் உயிர் பிடைழப்பதற்கான ஒரு 
நிபந்தடைனயற்ற ஜேதடைவயாகும்.

வெpால்வதற்கு அவசியமில்டைல, ஒரு 
இடை#வெவளி எடுத்துக்வெகாள்ளுங்கள்! ஒரு 
விடுமுடைற எடுக்க எரிந்வெதாழியும் வடைர நீங்கள் 
காத்திருக்க ஜேவண்டியதில்டைல. @brettcannon, ஒரு 
டைபதான் உள்_க ஜேQம்பாட்#ா_ர், 14 
வரு#ங்கள் திறந்த மூல தன்னார்வ பணிக்கு 
பிறகு ஒரு Qாத கால விடுமுடைற எடுத்து வெகாள்_
முடிவு வெpய்தார்.

ஜேவறு எந்த வடைகயிலான பணிமுடைறடையயும் 
ஜேபால, வழக்கQான இடை#வெவளிகடை_ எடுத்துக்
வெகாண்#ால், நீங்கள் உங்கள் ஜேவடைலடையப் 
புதுப்பித்து, Qகிழ்ச்சியு#ன், உற்pாகQாக 
டைவத்திருப்பீர்கள்.

https://snarky.ca/why-i-took-october-off-from-oss-volunteering/
https://github.com/brettcannon


WP-CLI ஐ பராQரிப்பதில், முதலில் நான் 
Qகிழ்ச்சியடை#ந்ஜேதன், என் ஈடுபாட்டின் மீது 
வெதளிவான எல்டைலகடை_ அடைQத்ஜேதன். என் 
pாதாரண பணி அட்#வடைணயின் ஒரு பகுதியாக,
வாரத்திற்கு 2-5 Qணிஜேநரத்டைத நான் 
கண்டிருக்கிஜேறன். இது என் ஈடுபாடு ஒரு 
உணர்வு, Qற்றும் மிகவும் ஜேவடைல உணர்கிஜேறன் 
இருந்து டைவத்திருக்கிறது. நான் பணிபுரியும் 
பிரச்சிடைனகளுக்கு முன்னுரிடைQ அளிப்பதால், 
மிக முக்கியQானது என்னவெவன்று நான் 
நிடைனக்கிஜேறன். நான் பணிபுரியும் 
பிரச்சிடைனகளுக்கு முன்னுரிடைQ அளிப்பதால், 
நான் மிகவும் முக்கியம் என நிடைனப்பதில் நான் 
வெதா#ர்ந்து முன்ஜேனற்றம் வெpய்ய முடிகிறது.



— @danielbachhuber, “என் இரங்கல்கள், நீங்கள் 
இப்ஜேபாது ஒரு பிரபலQான திறந்த மூல 
திட்#த்தின் பராQரிப்பா_ர்”

சில ஜேநரங்களில், எல்ஜேலாருக்கும் உங்கள் 
அவசியம் ஜேதடைவப்படுவது ஜேபால் உணர்ந்தால் 
திறந்த மூல ஜேவடைலகளில் இருந்து இடை#ஜேவளி 
எடுப்பது கடினம். நீங்கள் விலகிச் வெpல்லவதால் 
Qக்கள் உங்கடை_ குற்றவாளியாக உணர முயற்சி 
வெpய்யலாம்.

நீங்கள் ஒரு திட்#த்தில் இருந்து விலகி 
நிற்டைகயில், உங்கள் பயனர்களுக்கும் 
pமூகத்திற்கும் ஆதரடைவக் கண்#றிய உதவுங்கள்.
உங்களுக்குத் ஜேதடைவயான ஆதரடைவக் 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்டைல என்றால், 
எப்படியாவது ஒரு இடை#வெவளிடைய எடுங்கள். 
நீங்கள் கிடை#க்காதஜேபாது வெதா#ர்புவெகாள்வடைத 
உறுதிப்படுத்திக் வெகாள்ளுங்கள், எனஜேவ உங்கள் 
QறுவெQாழியின்டைQ காரணQாக Qக்கள் 
குழப்பQடை#வதில்டைல.

இடை#வெவளிகடை_ எடுத்துக்வெகாள்வது வெவறும் 
விடுமுடைறடைய வி# அதிகQாகும். நீங்கள் வார 

https://runcommand.io/2016/06/26/my-condolences-youre-now-the-maintainer-of-a-popular-open-source-project/
https://runcommand.io/2016/06/26/my-condolences-youre-now-the-maintainer-of-a-popular-open-source-project/
https://runcommand.io/2016/06/26/my-condolences-youre-now-the-maintainer-of-a-popular-open-source-project/
https://github.com/danielbachhuber


இறுதிகளில் திறந்த மூல ஜேவடைல வெpய்ய 
விரும்பவில்டைல என்றால், அல்லது ஜேவடைல 
ஜேநரங்களில், அந்த எதிர்பார்ப்புகடை_ 
Qற்றவர்களுக்கு வெதரிவிக்க ஜேவண்டும், எனஜேவ 
அவர்கள் உங்கடை_ வெதாந்தரவு வெpய்யக்கூ#ாது 
என அறிவர்.

7. உங்கடை_ முதலில் கவனித்துக்
வெகாள்ளுங்கள்!

ஒரு பிரபலQான திட்#த்டைத பராQரிப்பது, 
முந்டைதய வ_ர்ச்சிடைய வி# ஜேவறுபட்# 
திறடைQகளுக்குத் ஜேதடைவ, ஆனால் அது 
குடைறவான நன்Qதிப்பும் இல்டைல. ஒரு 
பராQரிப்பா_ராக, சிலர் Qட்டுஜேQ 
அனுபவப்படும் தடைலடைQ Qற்றும் தனிப்பட்# 
திறடைQகடை_ நீங்கள் பயிற்சி வெpய்வீர்கள். 
நிர்வகிப்பது எப்ஜேபாதும் எளிதல்ல, வெதளிவான 
எல்டைலகடை_ அடைQத்தல் Qற்றும் நீங்கள் 
வpதியாக உள்_டைத Qட்டும் 



எடுத்துக்வெகாள்வது, Qகிழ்ச்சியாக, 
புத்துணர்ச்சியு#னும், பயனுள்_தாகவும் இருக்க
உதவும்.



தடைலடைQ Qற்றும்
ஆளுடைQ

வ_ர்ந்து வரும் திறந்த மூல திட்#ங்கள் 
முடிவுகடை_ எடுக்க முடைறயான விதிக_ால் 
நன்டைQ அடை#ய முடியும்.



1. உங்கள் வ_ரும்
திட்#த்திற்கான ஆளுடைQடைய

புரிந்துவெகாள்ளுதல்

உங்கள் திட்#ம் வ_ர்ந்து வருகிறது, Qக்கள் 
ஈடுபட்டுள்_னர், நீங்கள் இந்த காரியத்டைத 
டைவத்துக் வெகாள்_ க#டைQப்பட்டுள்ளீர்கள். 
A இந்த கட்#த்தில், உங்கள் பணிப்பகுதிக்கு 
வழக்கQான திட்# பங்களிப்பா_ர்கடை_ 
எவ்வாறு இடைணப்பது என்பது குறித்து நீங்கள் 
ஜேயாசித்து இருக்கலாம், யாஜேரா ஒருவருக்கு 
அணுகல் வழங்குவது அல்லது pமூக 
விவாதங்கடை_ தீர்த்து டைவப்பதாக இருக்கலாம். 
உங்களி#ம் ஜேகள்விகள் இருந்தால், எங்களி#ம் 
பதில்கள் உள்_ன.



2. திறந்த மூல திட்#ங்களில்
பயன்படுத்தப்படும் முடைறயான

பாத்திரங்களுக்கு
எடுத்துக்காட்டுகள் என்ன?

பல திட்#ங்கள் பங்களிப்பவருக்கும் 
அங்கீகாரத்திற்கும் ஒத்த கட்#டைQப்டைபப் 
பின்பற்றுகின்றன.

உண்டைQயில் இந்த பாத்திரங்களுக்கு என்ன 
அர்த்தம் என்பது உங்கடை_ pார்ந்தது. நீங்கள் 
அடை#யா_ம் காணக்கூடிய சில வடைக 
பாத்திரங்கள் இங்ஜேக:

•பராQரிப்பா_ர்

•பங்களிப்பா_ர்

•ஒப்புவிப்பவர்

சில திட்#ங்களில், 
“பராQரிப்பா_ர்கள்” Qட்டுஜேQ ஒப்புவி 



அணுகல் உள்_ Qக்கள். Qற்ற திட்#ங்களில், 
README இல் பராQரிப்பா_ர்க_ாக 
பட்டியலி#ப்பட்# நபர்கள் தான்.

ஒரு பராQரிப்பா_ர் உங்கள் திட்#த்திற்கான 
குறியீட்டை# எழுதுபவராக இருக்க அவசியம் 
இல்டைல. இவர் உங்கள் திட்#த்டைத 
ஜேQம்படுத்துவதற்காக நிடைறய ஜேவடைலகடை_ 
வெpய்திருக்கலாம், அல்லது Qற்றவர்களுக்கு 
திட்#த்டைத அணுகக்கூடிய ஆவணQாக்கல் 
வெpய்திருக்கலாம். அவர்கள் தினமும் என்ன 
வெpய்தாலும், ஒரு பராQரிப்பா_ர் திட்#த்தின் 
திடைpக்கு வெபாறுப்பா_ராக இருப்பார், அடைத 
ஜேQம்படுத்துவதற்கு க#டைQப்பட்டுள்_ார்.

ஒரு “பங்களிப்பா_ர்” என்பவர் ஒரு சிக்கல் 
அல்லது இழு ஜேகாரிக்டைகடையப் பற்றி கருத்துத் 
வெதரிவிக்கும், திட்#த்திற்கு Qதிப்டைபச் ஜேpர்க்கும் 
நபர்கள் (இது சிக்கல்கடை_ உயர்த்துவது, குறியீடு
எழுதுதல், அல்லது நிகழ்வுகடை_ 
ஒழுங்குபடுத்துதல்) அல்லது இடைணக்கப்பட்# 
இழு ஜேகாரிக்டைகயு#ன் (ஒருஜேவடை_ மிகக் 
குறுகிய ஒரு பங்களிப்பா_ரின் வடைரயடைற).



[Node.js க்கு,] ஒரு சிக்கலில் கருத்து வெதரிவிக்க 
அல்லது குறியீட்டை# pQர்ப்பிக்க ஒவ்வெவாரு 
நபர் ஒரு திட்#த்தின் pமூகத்தின் உறுப்பினராக 
உள்_ார். அவர்க_ால் பார்க்க முடிந்தால் 
அவர்கள் ஒரு பயனா_ராக இருப்படைத தாண்டி 
பங்களிப்பவராக Qாறிவிட்#ார்கள் என்பதாகும்.

— @mikeal, “ஆஜேராக்கியQான திறந்த மூலம்”

“ஒப்புவிப்பவர்” என்ற வெpால் Qற்ற வடைகயான 
பங்களிப்புகளிலிருந்து வெபாறுப்பான ஒரு 
குறிப்பிட்# வடைகயிலான வெபாறுப்டைப ஒப்புக் 
வெகாள்ளுதல் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

உங்கள் திட்#ப்பணிடைய நீங்கள் விரும்பும் எந்த 
வழிடையயும் வடைரயறுக்க முடியும், ஜேQலும் 
பங்களிப்பு வடிவங்கடை_ ஊக்குவிக்க பரந்த 

https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9
https://medium.com/the-javascript-collection/healthy-open-source-967fa8be7951
https://github.com/mikeal


வடைரயடைறகடை_ப் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் 
வெதாழில்நுட்ப திறடைQடையப் 
வெபாருட்படுத்தாQல், உங்கள் திட்#த்தில் சிறந்த 
பங்களிப்டைப வெpய்தவர்கடை_ அங்கீகரிக்க 
நீங்கள் தடைலடைQப் பாத்திரங்கடை_ப் 
பயன்படுத்தலாம்.

உங்களுக்கு Dான்ஜேகாவின் “கண்டுபிடிப்பா_ர்” 
ஆக என்டைன வெதரிந்திருக்கலாம்…ஆனால் 
உண்டைQயில் நான் ஒரு ஆண்டுக்கு முன் ஒரு 
விஷயத்திற்கு பணியQர்த்தப்பட்#வன். (…) என் 
நிரலாக்க திறடைQ காரணQாக நான் 
வெவற்றிகரQாக இருப்பதாக Qக்கள் 
pந்ஜேதகிக்கிறார்கள்…ஆனால் நான் ஒரு pராpரி 
நிரலா_ர்.

https://opensource.guide/ta/how-to-contribute/#%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9


— @jacobian, “PyCon 2015 சிறப்புக்குறிப்பு” (video)

3. இந்த தடைலடைQப்
பாத்திரங்கடை_ நான் எப்படி

ஒழுங்கடைQப்பது?

உங்கள் தடைலடைQத்துவ பாத்திரங்கடை_ 
ஒழுங்குபடுத்துவது Qக்களுக்கு உரிடைQடையக் 
காட்# உதவுகிறது, ஜேQலும் உதவிடையப் பார்க்க 
Qற்ற pமூக உறுப்பினர்கடை_க் கூறுகிறது.

ஒரு சிறிய திட்#ம், தடைலவர்கள் நியQனம் 
என்பது உங்கள் என்டைனவாசி(README) அல்லது 
ஒரு பங்களிப்பா_ர்கள்(CONTRIBUTORS) உடைர 
ஜேகாப்பில் தங்கள் வெபயர்கடை_ ஜேpர்ப்பது 
ஜேபான்ற எளிடைQயாக இருக்க முடியும்.

https://www.youtube.com/watch?v=hIJdFxYlEKE#t=5m0s
https://github.com/jacobian


ஒரு வெபரிய திட்#த்திற்கு, உங்களுக்கு ஒரு 
வடைலத்த_ம் இருந்தால், ஒரு குழு பக்கத்டைத 
உருவாக்கவும் அல்லது உங்கள் திட்#த் 
தடைலவர்கடை_ பட்டியலி#வும். 
உதாரணQாக, ஜேபாஸ்கிரஸ் ஒவ்வெவாரு 
பங்களிப்பா_ருக்கும் குறுகிய 
சுயவிவரங்களு#ன் விரிவான குழு 
பக்கம் வெகாண்டு உள்_து.

உங்கள் திட்#ம் மிகவும் சுறுசுறுப்பான 
பங்களிப்புச் pமுதாயத்டைதக் வெகாண்டிருந்தால், 
நீங்கள் பராQரிப்பா_ர்களின் ஒரு “உள்_க குழு”
அல்லது வெவவ்ஜேவறு சிக்கல் பகுதிகடை_ 
(எடுத்துக்காட்#ாக, பாதுகாப்பு, சிக்கல் மிக்கது, 
அல்லது pமூக ந#த்டைத) உரிடைQயா_ர்க_ாக 
எடுத்துக் வெகாள்ளும் உபகுழுக்க_ாக 
இருக்கலாம். Qக்களுக்கு சுய 
ஒழுங்கடைQப்டைபயும், தன்னார்வத் 
வெதாண்டுகடை_யும் அவர்கள் மிகவும் 
உற்pாகQாக அளித்து வி# ஜேவண்டும், Qாறாக 
அவர்கடை_ ஒதுக்குவடைத வி#.

https://www.postgresql.org/community/contributors/
https://www.postgresql.org/community/contributors/
https://github.com/postgres/postgres/


[நாங்கள்] உள்_க அணிக்கு பல 
“துடைணஅணிகடை_” பிற்ஜேpர்ப்பு வெpய்கிஜேறாம். 
ஒவ்வெவாரு துடைணஅணியும் ஒரு குறிப்பிட்# 
பகுதியில் கவனம் வெpலுத்துகிறது, எ.கா., வெQாழி 
வடிவடைQப்பு அல்லது நிரலகங்கள். (…) 
உலக_ாவிய ஒருங்கிடைணப்பு Qற்றும் 
முழுடைQயான திட்#த்திற்கான வலுவான, 
ஒத்திடைpவான பார்டைவக்கு, ஒவ்வெவாரு துடைணத் 
தடைலடைQயும் முக்கிய குழுவின் உறுப்பினரால் 
வழிந#த்தப்படுகிறது.

— “ரஸ்ட் ஆளுடைQ RFC”

தடைலடைQ குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்# ஜேpனடைல 
(ஐஆர்சி ஜேபான்றடைவ) உருவாக்குவதற்கு 
அல்லது திட்#த்டைத (கிட்#ர் அல்லது கூகுள் 
ஹாங்க் அவுட் ஜேபான்றடைவ) விவாதிப்பதற்கு 
எண்ணலாம். அந்த கூட்#ங்கடை_ப் வெபாதுவில் 
டைவப்பபதபதால் Qற்றவர்கள் ஜேகட்கலாம். 
உதாரணத்திற்கு கூக்கூம்பர்-ரூபி, ஒவ்வெவாரு 
வாரமும் அலுவல் ஜேநரத்டைத ந#த்துகிறது.

தடைலடைQத்துவப் பாத்திரங்கடை_ நீங்கள் 
உருவாக்கியிருந்தால், Qக்கடை_ எவ்வாறு 

https://github.com/cucumber/cucumber-ruby/blob/master/CONTRIBUTING.md#talking-with-other-devs
https://github.com/cucumber/cucumber-ruby/blob/master/CONTRIBUTING.md#talking-with-other-devs
https://github.com/cucumber/cucumber-ruby
https://github.com/cucumber/cucumber-ruby
https://github.com/cucumber/cucumber-ruby
https://github.com/rust-lang/rfcs/blob/master/text/1068-rust-governance.md


அடை#வது என்படைத ஆவணப்படுத்த 
Qறக்காதீர்கள்! யாஜேரனும் ஒருவர் 
பராQரிப்பா_ராக அல்லது உங்கள் திட்#த்தில் 
துடைணக்குழுவில் ஜேpரலாம் என்பதற்கும், அடைத 
உங்கள் GOVERNANCE.md இல் எழுதுவதற்கும் 
ஒரு வெதளிவான வழிமுடைறடைய உருவாக்குங்கள்.

Vossibility ஜேபான்ற கருவிகள் திட்#த்திற்கு யார் 
பங்களிப்புகடை_ தருகிறார் (அல்லது தரவில்டைல)
என்படைதத் வெதரிந்துவெகாள்_ உதவும். இந்த 
தகவடைல ஆவணப்படுத்துவது, 
பராQரிப்பா_ர்கள் தனிப்பட்# முடைறயில் அதன்
முடிவுகடை_ எடுக்கும் ஒரு குழு என்று pமூக 
அக்கடைற தவிர்க்கிறது.

இறுதியாக, உங்கள் திட்#ம் கிட்ஹப்பில் 
இருந்தால், உங்கள் திட்#த்டைத உங்கள் 
தனிப்பட்# கணக்கிலிருந்து ஒரு நிறுவனத்திற்கு 
நகர்த்துவடைதக் கருத்தில் வெகாண்டு, குடைறந்தது 
ஒரு காப்பு நிர்வாகி ஒன்டைறச் ஜேpர்ப்படைத 
கருத்தில் வெகாள்ளுங்கள். கிட்ஹப் 
நிறுவனங்கள் அனுQதிகள் Qற்றும் பல 
க_ஞ்சியங்கடை_ நிர்வகிக்க எளிதாக்குகின்றன, 

https://help.github.com/articles/creating-a-new-organization-account/
https://help.github.com/articles/creating-a-new-organization-account/
https://github.com/icecrime/vossibility-stack


ஜேQலும் உங்கள் திட்#த்தின் 
QரபுரிடைQகடை_ பகிரப்பட்# 
உரிடைQயா_ர் மூலம் பாதுகாக்கின்றன.

4. எப்ஜேபாது யாருக்கு
ஒப்புவிக்கும் அணுகல்
வெகாடுக்க ஜேவண்டும்?

சிலர் நீங்கள் ஒரு பங்களிப்டைப வெpய்கிற 
அடைனவருக்கும் அனுQதி வழங்க ஜேவண்டும் 
என்று நிடைனக்கிறார்கள். அவ்வாறு வெpய்வது 
உங்கள் திட்#த்தின் உரிடைQடைய உணர இன்னும் 
பலடைர ஊக்குவிக்கும்.

Qறுபுறம், குறிப்பாக வெபரிய, மிகவும் சிக்கலான 
வெpயல்திட்#ங்களுக்கான, நீங்கள் அவர்களின் 
அர்ப்பணிப்டைப நிரூபிக்கியுள்_ Qக்களுக்கு 
Qட்டுஜேQ அனுQதி வழங்க ஜேவண்டும். அடைத 
வெpய்ய எந்த ஒரு pரியான வழி இல்டைல - 

https://opensource.guide/ta/building-community/#share-ownership-of-your-project
https://opensource.guide/ta/building-community/#share-ownership-of-your-project


உங்களுக்கு மிகவும் வpதியாக உள்_ வழியில் 
வெpய்க!

உங்கள் திட்#ம் கிட்ஹப்பில் இருந்தால், ஒரு 
குறிப்பிட்# கிடை_க்கு யார் தள்_ முடியும், எந்த 
சூழ்நிடைலயிலும் நிர்வகிக்க 
நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட்# 
கிடை_கள்பயன்படுத்தலாம்.

யாராவது உங்களி#ம் ஒரு இழு ஜேகாரிக்டைகடைய 
அனுப்புகின்ற ஜேபாவெதல்லாம், உங்கள் 
திட்#த்திற்கான அணுகடைல அவர்களுக்குக் 
வெகாடுங்கள். முதலில் இது நம்பமுடியாத 
முட்#ாள்தனQாக இருக்கலாம், இந்த 
வியூகத்டைத பயன்படுத்தி நீங்கள் கிட்ஹப்பின் 
உண்டைQயான திறடைன கட்#விழ்த்துவி# 

https://help.github.com/articles/about-protected-branches/
https://help.github.com/articles/about-protected-branches/


அனுQதிக்கும். (…) Qக்கள் ஒப்புவி அணுகல் 
இருந்து விட்#ால், அவர்க_து சீரடைQப்பு 
அடைலந்து வெகாண்ஜே# ஜேபாகும் என்ற கவடைல 
அவர்களுக்கு இல்டைல…இன்னும் அதிக 
ஜேவடைலடையச் வெpய்வதற்கு அடைவ 
காரணQாகின்றன.

— @felixge, “இழு ஜேகாரிக்டைக Hack”

5.  திறந்த மூல
திட்#ங்களுக்கான வெபாது

ஆளுடைQ கட்#டைQப்புகள் சில
யாடைவ?

திறந்த மூல திட்#ங்களு#னான மூன்று வெபாது 
ஆளுடைQ கட்#டைQப்புகள் உள்_ன.

•BDFL: BDFL “வாழ்வாதாரத்திற்கான 
pர்வாதிகாரி”. இந்த கட்#டைQப்பின் கீழ், 
ஒரு நபர் (வெபாதுவாக திட்#த்தின் 
ஆரம்ப எழுத்தா_ர்) அடைனத்து முக்கிய 

https://felixge.de/2013/03/11/the-pull-request-hack.html
https://github.com/felixge


திட்# முடிவுகளிலும் இறுதி வெpால் 
உள்_வரார். டைபதான் ஒரு உன்னதQான 
உதாரணம். ஒன்று அல்லது இரண்டு 
பராQரிப்பா_ர்கள் இருப்பதால் சிறிய 
திட்#ங்கள் வெபரும்பாலும் இயல்பான 
BDFL ஆகும். ஒரு நிறுவனம் 
ஜேதாற்றுவிக்கப்பட்# ஒரு திட்#ம் BDFL 
பிரிவில் விழக்கூடும்.

•தகுதி முடைற: (குறிப்பு: “தகுதி” என்ற 
வார்த்டைத சில pமூகங்களுக்கு 
எதிர்Qடைறயான கருத்துகடை_ 
வெகாண்டுள்_து, ஜேQலும் சிக்கலான pமூக
Qற்றும் அரசியல் வரலாறு.) ஒரு 
தகுதித்துவத்தின் கீழ், வெpயலில் உள்_ 
திட்# பங்களிப்பா_ர்கள் (“தகுதிடைய” 
நிரூபிப்பவர்கள்) முடைறயான முடிவு 
எடுக்கும் பங்டைக வழங்கியுள்_னர். தூய 
வாக்களிப்பு கருத்டைத அடிப்படை#யாக 
வெகாண்# முடிவுகள் வெபாதுவாக 
வெpய்யப்படுகின்றன. தகுதி முடைற 
கருத்துப் படிவம் அப்பாச்சி 

https://www.apache.org/
http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Meritocracy
http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Meritocracy
https://github.com/python


அறக்கட்#டை_யின் முன்ஜேனாடியாக 
இருந்தது; அடைனத்து அப்பாச்சி 
திட்#ங்கள் தகுதி முடைற உள்_டைவ. 
தனிநபர்கள் தங்கடை_க் குறிக்கும் 
நபர்க_ால் Qட்டுஜேQ பங்களிப்பு வெpய்ய 
முடியும், நிறுவனத்தால் அல்ல.

•தாரா_வாத பங்களிப்பு: U தாரா_Qான 
பங்களிப்பு Qாதிரியின் கீழ், அதிக 
ஜேவடைல வெpய்யும் Qக்கள் மிகவும் 
வெpல்வாக்கா_ர்க_ாக 
அங்கீகரிக்கப்படுகின்றனர், ஆனால் இது 
ந#ப்பு ஜேவடைலகடை_ அடிப்படை#யாகக் 
வெகாண்#து, வரலாற்று பங்களிப்பு 
அல்ல. முக்கிய திட்# முடிவுகள், 
முழுடைQயான வாக்வெகடுப்புக்கு பதிலாக
ஒரு கருத்வெதான்டைறத் ஜேதடும் 
வெpயல்முடைறடைய அடிப்படை#யாகக் 
வெகாண்டு (வெபரும் கவடைலடையப் பற்றிக் 
வெகாள்ளுதல்), Qற்றும் pாத்தியQான பல 
pமூக முன்ஜேனாக்குகடை_ உள்_#க்கியது.
தாரா_வாத பங்களிப்பு Qாதிரி 

https://www.apache.org/index.html#projects-list
https://www.apache.org/index.html#projects-list
https://www.apache.org/


பயன்படுத்தும் திட்#ங்களின் 
பிரபலQான 
உதாரணங்கள் Node.js and Rust.

நீங்கள் எடைதப் பயன்படுத்த ஜேவண்டும்? அடைத 
நீங்கள் தான் முடிவு வெpய்ய ஜேவண்டும்! 
ஒவ்வெவாரு Qாதிரியிலும் நன்டைQகள் Qற்றும் 
ஈடுகட்#ல் உள்_ன. அடைவ முதலில் 
வித்தியாpQாக ஜேதான்றினாலும், மூன்று 
Qாதிரிகளுக்கு காண்படைத காட்டிலும் 
வெபாதுவானடைவ அதிகமுள்_து. இந்த 
ஒப்புருக்களில் ஒன்டைற ஏற்றுக்வெகாள்_ 
ஆர்வQாக இருந்தால், இந்த வார்ப்புருக்கடை_ப் 
பார்க்கவும்:

•BDFL Qாதிரி வார்ப்புரு

•தகுதி முடைற Qாதிரி வார்ப்புரு  

•Node.js-ன் தாரா_வாத பங்களிப்பு 
வெகாள்டைக

https://medium.com/the-node-js-collection/healthy-open-source-967fa8be7951
https://medium.com/the-node-js-collection/healthy-open-source-967fa8be7951
https://medium.com/the-node-js-collection/healthy-open-source-967fa8be7951
http://oss-watch.ac.uk/resources/meritocraticgovernancemodel
http://oss-watch.ac.uk/resources/benevolentdictatorgovernancemodel
http://oss-watch.ac.uk/resources/benevolentdictatorgovernancemodel
https://www.rust-lang.org/
https://foundation.nodejs.org/


6. நான் என் திட்#த்டைத
வெதா#ங்கும்ஜேபாது ஆளுடைக

ஆவணங்கள் ஜேதடைவயா?
உங்கள் திட்#த்தின் நிர்வாகத்டைத எழுதி டைவக்க 
pரியான ஜேநரம் என்று எதுவுமில்டைல, ஆனால் 
உங்கள் pமூக இயக்கவியடைல பார்த்தபின்பு, 
அடைத வடைரயறுப்பது மிகவும் எளிது. T திறந்த 
மூல ஆளுடைQ பற்றி சிறந்த (Qற்றும் கடினQான) 
பகுதியாக இது pமூகத்தால் 
வடிவடைQக்கப்பட்#து!

சில ஆரம்ப ஆவணங்கள் தவிர்க்க முடியாQல் 
உங்கள் திட்#த்தின் ஆளுடைQக்கு 
பங்களிக்கின்றன, இருப்பினும், நீங்கள் என்ன 
வெpய்ய முடியுவெQன்படைத எழுதுங்கள். 
உதாரணQாக, ந#த்டைதக்கான வெதளிவான 
எதிர்பார்ப்புகடை_ நீங்கள் வடைரயறுக்கலாம் 
அல்லது உங்கள் திட்#த்தின் வெதா#க்கத்தில் கூ#,
உங்கள் பங்களிப்பா_ரின் வெpயல் எவ்வாறு 
இயங்குகிறது என்படைத நீங்கள் 
வடைரயறுக்கலாம்.



நீங்கள் ஒரு திறந்த மூல திட்#த்டைத துவக்கும் 
நிறுவனத்தின் ஒரு அங்கQாக இருந்தால், உங்கள்
நிறுவனQானது எவ்வாறு பராQரிப்பது Qற்றும் 
திட்#த்டைத முன்ஜேனாக்கி நகர்த்துவதற்கான 
முடிவுகடை_ எடுப்பது பற்றி 
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக ஒரு உள் 
விவாதத்டைத டைவத்திருப்பது நன்று. திட்#த்தில் 
உங்கள் நிறுவனம் எப்படி ஈடுபடுவது (அல்லது 
முடியாது!) என்பது குறித்த அடைனத்டைதயும் 
பகிரங்கQாக வி_க்க விரும்பலாம்.

ஜேபஸ்புக்கில் உண்டைQயில் பணிபுரியும் கிட்ஹப்
திட்#ங்கடை_ நிர்வகிக்க சிறிய குழுக்கடை_ 
நாங்கள் நியமிக்கிஜேறாம். உதாரணQாக React, 
React வெபாறியா_ரால் வெpயல்படுத்தப்படுகிறது.



— @caabernathy, “ஜேபஸ்புக்கில் உள்_ திறந்த 
மூலத்தில் ஒரு பார்டைவ”

7. வெபருநிறுவன ஊழியர்கள்
பங்களிப்புகடை_ pQர்ப்பிக்க

ஆரம்பித்தால் என்ன ந#க்கும்?

வெவற்றிகரQான திறந்த மூல திட்#ங்கள் பல 
Qக்க_ாலும் நிறுவனங்க_ாலும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஜேQலும் சில 
நிறுவனங்களில் வருவாய் நீஜேராடை#கள் 
திட்#த்தில் இடைணந்திருக்கலாம். உதாரணQாக, 
ஒரு நிறுவனம் ஒரு வணிகச் ஜேpடைவ வழங்கும் 
திட்#த்தின் ஒரு பகுதியாக திட்#த்தின் 
குறியீட்டை#ப் பயன்படுத்தலாம்.

திட்#ம் மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் 
வெபாழுது, நிபுணத்துவம் வெகாண்# Qக்கள் 
ஜேதடைவ அதிகலாம்- நீங்கள் ஒருவராக 

https://opensource.com/life/15/10/ato-interview-christine-abernathy-facebook
https://opensource.com/life/15/10/ato-interview-christine-abernathy-facebook
https://github.com/caabernathy


இருக்கலாம்! - Qற்றும் சில ஜேநரங்களில் 
அவர்கள் திட்#த்தில் ஜேவடைல வெpய்ய பணம் 
கிடை#க்கும்.

pாதாரணQாக வணிக ரீதியிலான வெpயல்பாடு 
Qற்றும் அபிவிருத்தி ஆற்றடைல Qற்வெறாரு 
ஆதாரQாகக் கருதுவது முக்கியம். P பணம் 
வெபறும் நிரலா_ர்கள் நிச்pயQாக 
வெpலுத்தப்ப#ாதவர்கடை_வி# சிறப்பு சிகிச்டைp 
வெபறக்கூ#ாது; ஒவ்வெவாரு பங்களிப்பும் அதன் 
வெதாழில்நுட்ப தகுதிகளில் Qதிப்பீடு 
வெpய்யப்ப# ஜேவண்டும். இருப்பினும், வணிக 
வெpயல்பாடுகளில் வpதியாக ஈடுபடுவடைத உணர
ஜேவண்டும், ஜேQலும் ஒரு குறிப்பிட்# 
ஜேQம்பாட்டிற்ஜேகா அல்லது அம்pத்திற்ஜேகா 
ஆதரவாக வாதிடும்ஜேபாது, அவற்றின் பயன்பாடு
வழக்குகள் குறித்து வpதியாக இருக்கும்.

“வணிகம்” என்பது “திறந்த மூலத்திற்கு” 
ஏற்புடை#யது. “வணிகம்” என்பது எங்காவது 
பணத்டைத டைவத்திருப்பது என்பது வெபாருள் - 
வெQன்வெபாரு_ானது வர்த்தகத்தில் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒரு திட்#த்டைத 



வெவற்றிகரQாக ஏற்றுக்வெகாள்வது ஜேபான்றது. 
(திறந்த மூல வெQன்வெபாரு_ானது அல்லாத 
திறந்த மூல தயாரிப்புகளின் ஒரு பகுதியாக 
பயன்படுத்தப்படும்ஜேபாது, வெQாத்த தயாரிப்பு 
இன்னும் “தனியுரிடைQ” வெQன்வெபாரு_ாகும், 
இருப்பினும், திறந்த மூலத்டைதப் ஜேபால, இது 
வணிக ரீதியான அல்லது வணிகரீதியான 
ஜேநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்ப#லாம்.)

Qற்றவர்கடை_ப் ஜேபால, வணிக ரீதியாக 
ஊக்கQளிக்கும் நிரலா_ர்கள் தங்கள் 
பங்களிப்புகளின் தரம் Qற்றும் அ_வு மூலம் 
திட்#த்தில் வெpல்வாக்டைகப் வெபறுகின்றனர். 
வெவளிப்படை#யாக, பணம் வெபறும் ஒரு நிரலா_ர்
பணம் இல்லாத ஒருவடைரவி# அதிகQாகச் 
வெpய்யலாம், ஆனால் அது பரவாயில்டைல: பணம்
ஒருவர் எவ்வ_வு வெpய்யலாம் என்படைத . 
பாதிக்கக்கூடிய பல காரணிகளில் ஒன்றாகும்.. 
உங்கள் திட்# விவாதங்கடை_ பங்களிப்புகளில் 
கவனம் வெpலுத்துங்கள், Qக்களுக்கு அந்த 
பங்களிப்டைப வழங்குவதற்கு வெவளிப்புற 
காரணிகளில் அல்ல.



8. எனது திட்#த்டைத ஆதரிக்க
எனக்கு ஒரு pட்# நிறுவனம்

ஜேதடைவதானா?

பணத்டைத டைகயாளும் வடைர உங்கள் திறந்த மூல 
திட்#த்டைத ஆதரிக்க உங்களுக்கு ஒரு pட்# 
நிறுவனம் ஜேதடைவயில்டைல.

உதாரணQாக, நீங்கள் ஒரு வணிக வணிகத்டைத 
உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் ஒரு சி கார்ப் 
அல்லது எல்எல்சி ஒன்டைற (நீங்கள் அவெQரிக்க 
அடிப்படை#யிஜேலஜேய இருந்தால்) அடைQக்க 
ஜேவண்டும். உங்களுடை#ய திறந்த மூல 
திட்#த்து#ன் வெதா#ர்புடை#ய ஒப்பந்த 
ஜேவடைலகடை_ நீங்கள் வெpய்தால், நீங்கள் ஒரு தனி 
உரிடைQயா_ராக பணத்டைத ஏற்றுக்வெகாள்_லாம் 
அல்லது எல்.எல்.சி (நீங்கள் அவெQரிக்க 
அடிப்படை#யிஜேலஜேய இருந்தால்) ஒன்டைற 
அடைQக்கலாம்.



உங்கள் திறந்த மூல திட்#த்திற்கான 
நன்வெகாடை#கடை_ நீங்கள் ஏற்றுக் வெகாள்_ 
விரும்பினால், நீங்கள் நன்வெகாடை# வெபாத்தாடைன
(உதாரணQாக ஜேபபால் அல்லது ஸ்#டைரப் 
பயன்படுத்தி) அடைQத்துக்வெகாள்_லாம், ஆனால் 
நீங்கள் தகுதியற்ற இலாப ஜேநாக்கில் 
இல்லாதபட்pத்தில் வரி விதிக்கப்ப#ாது (ஒரு 
501c3, நீங்கள் அவெQரிக்காவில் இருந்தால்).

பல திட்#ங்கள் ஒரு இலாப ஜேநாக்கQற்ற 
அடைQப்டைப உருவாக்கும் சிக்கல் மூலம் வெpல்ல 
விரும்பவில்டைல, எனஜேவ அவர்கள் அதற்கு 
பதிலாக ஒரு லாப ஜேநாக்கற்ற நிதி 
ஆதரவா_டைரக் காண்கிறார்கள். ஒரு 
நிதியளிப்பவர் உங்கள் pார்பில் 
நன்வெகாடை#கடை_ ஏற்றுக்வெகாள்கிறார், 
வழக்கQாக நன்வெகாடை#யின் ஒரு pதவீதத்திற்கு 
பதிலாக. வெQன்வெபாருள் சுதந்திர 
பாதுகாப்பு, அப்பாச்சி அறக்கட்#டை_, எக்லிப்ஸ்
அறக்கட்#டை_, லினக்ஸ் 
அறக்கட்#டை_ Qற்றும் திறந்த கூட்டு திறந்த 
மூல திட்#ங்களுக்கு நிதி ஆதரவா_ர்க_ாக 

https://opencollective.com/opensource
https://www.linuxfoundation.org/projects
https://www.linuxfoundation.org/projects
https://eclipse.org/org/foundation/
https://eclipse.org/org/foundation/
https://www.apache.org/
https://sfconservancy.org/
https://sfconservancy.org/


வெpயல்படும் நிறுவனங்களின் 
எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

pமூகங்கள் தன்டைனஜேய நிடைலநிறுத்திக் 
வெகாள்_க்கூடிய ஒரு உள்கட்#டைQப்டைப 
வழங்குவஜேத எங்கள் இலக்கு, இதனால் 
அடைனவருக்கும் - பங்களிப்பா_ர்கள், 
ஆதரவா_ர்கள், உபயதாரர்கள் - இதில் 
உறுதியான நன்டைQகடை_ வெபறுலாம்.

— @piamancini, “வெதாண்டு கட்#டைQப்பிற்கு 
அப்பால் நகர்வது”

உங்கள் திட்#ம் ஒரு குறிப்பிட்# வெQாழிஜேயா 
அல்லது சுற்றுச்சூழலுக்ஜேகா வெநருங்கிய 
வெதா#ர்புடை#யதாக இருந்தால், நீங்கள் ஜேவடைல 
வெpய்யக்கூடிய வெதா#ர்புடை#ய வெQன்வெபாருள் 

https://medium.com/open-collective/moving-beyond-the-charity-framework-b1191c33141
https://medium.com/open-collective/moving-beyond-the-charity-framework-b1191c33141
https://github.com/piamancini


அடித்த_ம் இருக்கலாம். 
உதாரணQாக, டைபத்தான் வெQன்வெபாருள் 
அறக்கட்#டை_ PyPI டைபத்தான் வெதாகுப்பு 
ஜேQலா_டைர, Qற்றும் Node.js 
அறக்கட்#டை_ Express.js, a ஒரு ஜேநாட் Node-
pார்ந்த கட்#டைQப்டைப ஆதரிக்க உதவுகிறது.

https://expressjs.com/
https://foundation.nodejs.org/
https://foundation.nodejs.org/
https://pypi.python.org/pypi
https://www.python.org/psf/
https://www.python.org/psf/


திறந்த மூல ஜேவடைலக்கு
பணம் வெபறுதல்

உங்கள் ஜேநரத்டைத அல்லது உங்கள் 
திட்#த்திற்கான நிதி ஆதாரத்டைத வெபறுவதன் 
மூலம் திறந்த மூலத்தில் உங்கள் பணிடையத் 
வெதா#ரவும்.



1. ஏன் சிலர் நிதி ஆதரடைவ
நாடுகின்றனர்

வெபரும்பான்டைQயான திறந்த மூல ஜேவடைல 
தன்னார்வலர்க_ால் வெpய்யப்படுகிறது. 
உதாரணQாக, யாஜேரா ஒருவர் அவர்கள் ஒரு 
திட்#த்தில் ஒரு பிடைழடையச் pந்திக்க ஜேநரி#லாம் 
அல்லது ஒரு விடைரவான பிடைழத்திருத்தத்டைத 
pQர்ப்பிக்கலாம், அல்லது திறந்த மூல 
திட்#த்திற்கு தங்க_து ஓய்வு ஜேநரத்திஜேல பழுது 
நீக்கல் வெpய்யலாம்.

நான் கிறிஸ்துQஸ் முழுவதும் வாரம் முழுவதும் 
ஆக்கிரமிக்க ஒரு “வெபாழுதுஜேபாக்கு” நிரலாக்க 



திட்#ம் ஜேதடிஜேனன். (…) என் வீட்டில் ஒரு 
கணினி இருந்தது, என் டைககளில் அதிகQாக 
இல்டைல. நான் pமீபத்தில் 
நிடைனத்துக்வெகாண்டிருந்த புதிய ஸ்கிரிப்டிங் 
வெQாழிக்கான வெQாழிவெபயர்ப்பா_டைர எழுத 
முடிவு வெpய்ஜேதன். (…) நான் டைபத்தாடைன ஒரு 
ஜேவடைல தடைலப்பாக ஜேதர்ந்வெதடுத்ஜேதன்.

— @gvanrossum, “டைபதான் நிரலாக்குதல்”

ஒரு திறந்த மூல ஜேவடைலக்காக ஒரு நபர் பணம் 
வெபற விரும்பவில்டைல என்பதற்கு பல 
காரணங்கள் உள்_ன.

•அவர்கள் ஏற்கனஜேவ விரும்பும் ஒரு 
முழுஜேநர ஜேவடைலடைய 
வெகாண்டுள்_ார்கள், அதனால் அவர்க_து
ஓய்வு ஜேநரத்தில் திறந்த மூலத்திற்கு 
பங்களிக்க உதவுகிறது.

•அவர்கள் வெபாழுதுஜேபாக்கு அல்லது 
ஆக்கப்பூர்வQான விலகலுக்காக திறந்த 
மூலத்டைதப் பற்றி நிடைனத்து 
Qகிழ்கிறார்கள், தங்கள் திட்#ங்களில் 

https://www.python.org/doc/essays/foreword/
https://github.com/gvanrossum


பணியாற்றுவதற்காக நிதி ரீதியாக 
க#டைQப்பட்டிருக்க விரும்பவில்டைல.

•தங்கள் நற்வெபயடைர அல்லது 
இலாக்காகடை_ உருவாக்கி, ஒரு புதிய 
திறடைQடையக் கற்றுக்வெகாள்வது அல்லது 
ஒரு pமூகத்திற்கு வெநருக்கQாக உணருதல்
ஜேபான்ற பிற திறன்கடை_ திறந்த 
மூலத்திற்கு பங்களிக்கப்பதன் மூலம் 
ஆதாயங்க_ாக அவர்கள் வெபறுகிறார்கள்.

நிதி நன்வெகாடை#கள் சிலவற்றிற்கு வெபாறுப்டைபக்
காட்டுகின்றன. (…) உலவெகங்கிலும் 
இடைணக்கப்பட்#, ஜேவகQான உலகில் நாம் 
வாழ்கிஜேறாம், “இப்வெபாழுது இல்டைல, 



முற்றிலும் Qாறுபட்# ஒன்டைறச் வெpய்வது ஜேபால் 
உணர்கிஜேறன்” என்று நQக்குத் வெதரியும்.

— @alloy, “ஏன் நாம் நன்வெகாடை#கடை_ 
ஏற்றுக்வெகாள்_க்கூ#ாது”

Qற்றவர்களுக்கு, குறிப்பாக நன்வெகாடை#கள் 
வெதா#ர்ககின்ற றல்லது குறிப்பி#த்தக்க 
ஜேநரத்திற்கு ஜேதடைவப்படும் ஜேபாது, திறந்த 
மூலத்திற்கு பங்களிக்க பணம் வெpலுத்துவது 
Qட்டுஜேQ அவர்கள் பங்ஜேகற்கக்கூடிய ஒஜேர வழி, 
திட்#த்திற்கு ஜேதடைவ, அல்லது தனிப்பட்# 
காரணங்களுக்காக அல்ல.

பிரபலQான திட்#ங்கடை_ பராQரிப்பது 
குறிப்பி#த்தக்க வெபாறுப்பாகும், Qாதத்திற்கு சில
Qணிஜேநரத்திற்கு பதிலாக வாரத்திற்கு 10 அல்லது
20 Qணி ஜேநரம் எடுத்துக்வெகாள்_லாம்.

https://blog.cocoapods.org/Why-we-dont-accept-donations/
https://blog.cocoapods.org/Why-we-dont-accept-donations/
https://github.com/alloy


எந்த திறந்த மூல திட்# பராQரிப்பா_டைரயும் 
ஜேகளுங்கள், ஒரு திட்#த்டைத நிர்வகிக்கும் 
பணியின் அ_டைவப் பற்றி அவர்கள் உங்களுக்கு 
கூறுவார்கள். உங்களுக்கு வாடிக்டைகயா_ர்கள் 
உள்_னர். நீங்கள் அவர்களுக்காக 
பிரச்சிடைனகடை_ pரிவெpய்கிறீர்கள். புதிய 
அம்pங்கடை_ உருவாக்குகிறீர்கள். இது உங்கள் 
ஜேநரத்திற்கு ஒரு உண்டைQயான 
ஜேகாரிக்டைகயாகும்.

— @ashedryden, “வெpலுத்தப்ப#ாத வெதாழிலா_ர் 
Qற்றும் திறந்த மூல pமூகத்தின் வெநறிமுடைறகள்”

பணம் வெpலுத்தும் ஜேவடைல, வாழ்க்டைகயின் 
பல்ஜேவறு துடைறகளிலிருந்தும் அர்த்தமுள்_ 
பங்களிப்புகடை_ வெpய்ய உதவுகிறது. சிலர் திறந்த

https://www.ashedryden.com/blog/the-ethics-of-unpaid-labor-and-the-oss-community
https://www.ashedryden.com/blog/the-ethics-of-unpaid-labor-and-the-oss-community
https://github.com/ashedryden


மூல திட்#ங்களில் தங்கள் தற்ஜேபாடைதய நிதி 
நிடைல, க#ன், அல்லது குடும்பம் அல்லது பிற 
கவனிப்பு க#டைQகளின் அடிப்படை#யில் பணம் 
வெpலுத்தப்ப#ாத ஜேநரத்டைத வெpலவி# முடியாது. 
அதாவது, தங்கள் ஜேநரத்டைத தன்னார்வத் 
வெதாடைகடைய வழங்க முடியாத திறடைQயான 
Qக்களி#மிருந்து பங்களிப்டைப உலகம் காணாது. 
இதில் நீதிவெநறிக்குரிய உட்குறிப்பீடுகள் 
உள்_தால், @ashedryden விவரித்ததுப்ஜேபால், 
வாழ்க்டைகயில் நன்டைQகடை_ 
அனுபவிப்பவர்களுக்ஜேக ஆதரவளித்து பணி 
வெpய்யப்படுவதால், தன்னார்வ பங்களிப்புகடை_ 
அடிப்படை#யாகக் வெகாண்டு கூடுதல் நன்டைQகள் 
கிடை#க்கும், பின்னர் தன்னார்வத் வெதாண்டு 
வெpய்யாத Qற்றவர்கள் பின்னர் வாய்ப்புகடை_ 
வெபறவில்டைல, இது திறந்த மூலத்தின் pமூகத்தின்
தற்ஜேபாடைதய பல்வடைகடைQடைய வலுப்படுத்தும்.

https://www.ashedryden.com/blog/the-ethics-of-unpaid-labor-and-the-oss-community
https://github.com/ashedryden


OSS ஆனது வெதாழில்நுட்ப வெதாழிற்துடைறக்கு 
பாரிய நன்டைQகடை_ அளிக்கிறது, இது அடைனத்து
வெதாழிற்துடைறகளுக்கும் பயன் தருகிறது. (…) 
எனினும், அடைத கவனம் வெpலுத்த Qட்டுஜேQ 
Qக்கள் அதிர்ஷ்#ம் Qற்றும் அன்ஜேபாடு 
இருந்தால், பின்னர் ஒரு வெபரிய 
பயன்படுத்தப்வெபறாத ஆற்றல் வ_ம் உள்_து.

— @isaacs, “பணம் Qற்றும் திறந்த மூலம்”

நீங்கள் நிதி ஆதரவு ஜேதடுகிறீர்க_ானால், 
இரண்டு பாடைதகள் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன. 
உங்கள் வெpாந்த ஜேநரத்டைத ஒரு பங்களிப்பா_ராக 
நீங்கள் ஆதரிக்கலாம் அல்லது திட்#த்திற்கான 
நிறுவன நிதியுதவிடையக் காணலாம்.

https://medium.com/open-source-life/money-and-open-source-d44a1953749c
https://github.com/isaacs


2. உங்கள் ஜேநரத்திற்கான
நிதிநல்கல்

இன்று, பலர் திறந்த மூலத்தில் பகுதி அல்லது 
முழுஜேநர ஜேவடைலக்கு பணம் pம்பாதிக்கின்றனர். 
உங்கள் ஜேநரத்திற்கு பணம் pம்பாதிக்க மிகவும் 
வெபாதுவான வழி உங்கடை_ பணி 
அQர்த்துவரி#ம் ஜேபசுவதாகும்.

உங்கள் முதலாளி உண்டைQயிஜேலஜேய திட்#த்டைத 
பயன்படுத்துகிறார்க_ானால், திறந்த மூல 
ஜேவடைலக்கு ஒரு விஷயத்டைத எளிதாக்கலாம், 
ஆனால் உங்கள் சுருதி#ன் ஆக்கப்பூர்வQாகப் 
வெபறலாம். ஒருஜேவடை_ உங்கள் முதலாளி இந்த 
திட்#த்டைத பயன்படுத்தவில்டைல, ஆனால் 
டைபதான் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஜேQலும் 
பிரபலQான டைபத்தான் திட்#த்டைத பராQரிக்க 
புதிய டைபத்தான் நிரல் உருவாக்குபவர்கடை_ 
ஈர்க்கிறது. ஒருஜேவடை_ அது உங்கள் முதலாளி 



வெபாதுவாக நிரலர் நட்புக்கு மிகவும் 
வெபாருத்தQானதாக இருக்கும்.

திறந்த மூலத்தில் பலடைரப் ஜேபாலஜேவ, ஒரு 
திட்#த்டைத பராQரிப்பதற்கான சுடைQஜேயாடு 
நான் ஜேபாராடிஜேனன். நான் முதலில் திறந்த 
மூலத்டைத ஆரம்பித்தஜேபாது, நான் ஜேவடைலக்குச் 
வெpல்வதில் தாQதம் அல்லது நான் வீட்டிற்கு 
வந்தவு#ன் ஜேவடைல வெpய்வதாயிருந்தது. (…) என் 
முதலாளியு#ன் நான் எதிர்வெகாள்ளும் 
பிரச்சிடைனகள் பற்றி விவாதிக்க முடிந்தது 
Qற்றும் நாம் பாஜேபலில் வெpாந்த பயன்பாடு 
வெகாடுக்கப்பட்# திறந்த மூல பணிகடை_ எப்படி 
இடைணத்துக்வெகாள்_ முடியும் என்ற கருத்துக்கள் 
வந்தது.



— @hzoo, “பராQரிப்பா_ர் கடைதகள்”

நீங்கள் ஜேவடைல வெpய்ய உங்களி#ம் திறந்த மூல 
திட்#ப்பணி இல்டைல என்றால், தற்ஜேபாடைதய 
பணி வெவளியீடு திறந்த மூலQாக்க, உங்கள் 
வெpாந்த வெQன்வெபாருளில் சிலவற்டைற திறக்க 
உங்கள் முதலாளிக்கு ஒரு வழக்கு உருவாக்கவும்.

பல நிறுவனங்கள் திறந்த மூல திட்#ங்கடை_ 
தங்கள் வியாபாரக் குறி உருவாக்க Qற்றும் 
வெpயல் திறடைன மிக்கவர்கடை_ 
பணியQர்த்துவதற்கு உருவாக்குகின்றன.

@hueniverse, உதாரணQாக, வால்Qார்ட்டின் 
திறந்த மூலதன முதலீட்டை#நியாயப்படுத்த நிதி 
காரணங்கடை_க் கண்#றிந்துள்_னர். Qற்றும் 
ஃஜேபஸ்புக்கின் திறந்த மூல நிரல் 
ஆட்ஜேpர்ப்பில் ஜேவறுபாட்டை# 
உருவாக்கியடைத @jamesgpearce கண்#றிந்தார்:

இது எங்கள் வெகாந்தர் கலாச்pாரத்து#ன் 
வெநருக்கQாக உள்_து, எங்கள் அடைQப்பு 
எவ்வாறு உணரப்பட்#து. நாங்கள் எங்கள் 
ஊழியர்களி#ம் ஜேகட்ஜே#ாம், “முகநூலில் திறந்த 

https://github.com/jamesgpearce
https://opensource.com/business/14/10/head-of-open-source-facebook-oscon
https://opensource.com/business/14/10/head-of-open-source-facebook-oscon
https://www.infoworld.com/article/2608897/open-source-software/walmart-s-investment-in-open-source-isn-t-cheap.html
https://www.infoworld.com/article/2608897/open-source-software/walmart-s-investment-in-open-source-isn-t-cheap.html
https://github.com/hueniverse
https://github.com/open-source/stories/hzoo
https://github.com/hzoo


மூல வெQன்வெபாருள் திட்#ம் பற்றி நீங்கள் 
அறிந்திருக்கிறீர்க_ா?”. மூன்றில் இரண்டு பங்கு 
“ஆம்” என்றார். ஒரு பாதிஜேபர் அந்த 
வெpயல்முடைறத் திட்#ம் எங்களுக்கு ஜேவடைல 
வெpய்யத் தீர்Qானித்தது. இடைவ குறுகலான 
எண்க_ாக இல்டைல, ஜேQலும் வெதா#ர்கின்ற ஒரு 
ஜேபாக்கு.

உங்கள் நிறுவனம் இந்த வழியில் 
வெpல்லும்வெபாழுது, pமூகம் Qற்றும் 
வெபருநிறுவன வெpயல்பாடுகளுக்கு இடை#யில் 
எல்டைலகடை_ டைவத்திருக்க ஜேவண்டியது 
அவசியம்.இறுதியாக, திறந்த மூலQானது 
உலவெகங்கிலும் உள்_ Qக்களி#மிருந்து 
நன்வெகாடை#கள் மூலம் தன்டைனத் 
தக்கடைவத்துக்வெகாள்வஜேதாடு, எந்த ஒரு 
நிறுவனத்டைதயும் அல்லது இ#த்டைதயும் வி# 
இது வெபரியதாகும்.



திறந்த மூலத்தில் பணியாற்றுவதற்கு பணம் 
pம்பாதிப்பது ஒரு அபூர்வQான Qற்றும் 
அற்புதQான வாய்ப்பாகும், ஆனால் நீங்கள் 
வெpயல்பாட்டில் உங்கள் ஆர்வத்டைத 
டைகவிட்டுவி#க் கூ#ாது. நிறுவனங்கள் 
உங்களுக்கு ஏன் பணம் வெகாடுக்க ஜேவண்டும் 
என்பஜேத உங்கள் உணர்வுக்காக.

— @jessfraz, “Qங்கலான ஜேகாடுகள்”

திறந்த மூல ஜேவடைலக்கு முன்னுரிடைQ வெகாடுக்க 
உங்கள் தற்ஜேபாடைதய பணியா_டைர நீங்கள் 
pQாதானப்படுத்த முடியாவிட்#ால், ஒரு புதிய 
முதலாளி கண்டுபிடிப்படைத கருத்தில் வெகாள்க. 
திறந்த மூல ஜேவடைல வெவளிப்படை#யான 

https://blog.jessfraz.com/post/blurred-lines/
https://github.com/jessfraz


அர்ப்பணிப்பு வெpய்யும் நிறுவனங்கடை_க் 
கவனியுங்கள். உதாரணத்திற்கு:

•சில 
நிறுவனங்கள், வெநட்ஃபிக்ஸ் or ஜேபபால், 
திறந்த மூலத்தில் தங்கள் ஈடுபாட்டை# 
வடைலத்த_ங்கள்ல் உயர்த்தி 
உடைரக்கின்றன

•Zalando ஊழியர்களுக்கான திறந்த மூல 
பங்களிப்பு வெகாள்டைகடையவெவளியிட்#து

Go அல்லது React ஜேபான்ற ஒரு வெபரிய 
நிறுவனத்தில் ஜேதான்றிய திட்#ங்கள், திறந்த 
மூலத்தில் ஜேQலும் ஜேவடைல வெpய்ய Qக்கடை_ப் 
பயன்படுத்தக்கூடும்.

இறுதியாக, உங்களுடை#ய தனிப்பட்# 
சூழ்நிடைலகடை_ வெபாறுத்து, நீங்கள் உங்கள் 
திறந்த மூல ஜேவடைலக்கு நிதி திரட்# முயற்சி 
வெpய்யலாம். உதாரணத்திற்கு:

https://github.com/facebook/react
https://github.com/golang
https://opensource.zalando.com/docs/using/contributing/
https://opensource.zalando.com/docs/using/contributing/
https://opensource.zalando.com/
https://paypal.github.io/
https://netflix.github.io/


•@gaearon தனது Redux திட்#த்திற்கான 
நிதிடைய ஜேபட்ரியன் கூட்#ல் நிதி 
பிரச்pாரத்தின் மூலம் திரட்டினார்.

•@andrewgodwin டிDாங்க் திட்# 
அடைQப்புமுடைறகடை_ kickstarter 
பிரச்pாரத்தின் மூலம் திரட்டினார்.

3. உங்கள் திட்#த்திற்கான
நிதிகடை_க் கண்#றிதல்

தனிப்பட்# பங்களிப்பா_ர்களுக்கான 
ஏற்பாடுகளுக்கு அப்பால், சில ஜேநரங்களில் 
திட்#ங்கள் நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள் அல்லது 
Qற்றவர்களி#ம் இருந்து பணத்டைத 
திரட்டுகின்றன.

நிறுவன நிதியளிப்பு ந#ப்பு 
பங்களிப்பா_ர்களுக்கு வெpலுத்துவடைத ஜேநாக்கி 
வெpல்லலாம், திட்#த்டைத இயங்கும் வெpலவுகள் 

https://www.kickstarter.com/projects/andrewgodwin/schema-migrations-for-django
https://www.kickstarter.com/projects/andrewgodwin/schema-migrations-for-django
https://www.kickstarter.com/projects/andrewgodwin/schema-migrations-for-django
https://github.com/andrewgodwin
https://redux.js.org/
https://redux.js.org/
https://github.com/reactjs/redux
https://github.com/gaearon


(ஜேஹாஸ்டிங் கட்#ணங்கள் ஜேபான்றடைவ) 
அல்லது புதிய அம்pங்கள் அல்லது 
ஜேயாpடைனகடை_ முதலீடு வெpய்தல் ஆகியவற்டைற 
உள்_#க்கும்.

திறந்த மூலத்தின் புகழ் அதிகரிக்கும்ஜேபாது, 
திட்#ங்களுக்கான நிதிகடை_க் கண்#றிவது 
இன்னும் பரிஜேpாதடைனயாகும், ஆனால் சில 
வெபாதுவான விருப்பத்வெதரிவுகள் உள்_ன.

பிரச்pாரங்கடை_ அல்லது வி_ம்பரதாரர்கள் 
மூலம் உங்கள் பணிக்கான பணம் திரட்#வும்

உங்களி#ம் வலுவான பார்டைவயா_ர்கஜே_ா 
அல்லது நற்வெபயடைரப் வெபற்றிருந்தால், உங்கள் 
திட்#ம் மிகவும் பிரபலQாக இருந்தால், 
நிதியுதவிகடை_ கண்#றிவது நல்லது. 
நிதியளிக்கும் திட்#ங்களின் சில உதாரணங்கள் 
பின்வருQாறு:

•வெவப்ஜேபக் நிறுவனங்கள் Qற்றும் 
தனிநபர்களி#மிருந்து OpenCollective 
மூலம்நிதி திரட்டுகிறது

https://opencollective.com/webpack
https://opencollective.com/webpack
https://opencollective.com/webpack
https://github.com/webpack


•Vue ஜேபட்ரன் மூலம் 
நிதியளிக்கப்பட்#து

•ரூபி டுஜேகதர், பண்ட்லர், ரூபிவெDம்ஸ், 
Qற்றும் பிற ரூபி உள்கட்#டைQப்பு 
திட்#ங்களுக்கு பணிக்கு பணம் 
வெpலுத்துகின்ற ஒரு இலாப ஜேநாக்கQற்ற 
அடைQப்பு

வருவாய் நீஜேராடை# உருவாக்கவும்

உங்கள் திட்#த்டைத வெபாறுத்து, நீங்கள் வணிக 
ஆதரவு, ஜேஹாஸ்ட் வெpய்யப்பட்# விருப்பங்கள், 
அல்லது கூடுதல் அம்pங்களுக்கு கட்#ணம் 
வசூலிக்கலாம். ஒரு சில உதாரணங்கள் 
பின்வருQாறு:

•டைpட்கிக் கூடுதல் ஆதரவுக்கான 
கட்#ண பதிப்புகள் வழங்குகிறது

•டிராவிஸ் சிஐ அதன் தயாரிப்பின் 
கட்#ண பதிப்புகள் வழங்குகிறது

https://github.com/travis-ci
https://github.com/mperham/sidekiq
https://github.com/rubygems/rubygems
https://github.com/bundler/bundler
https://rubytogether.org/
https://github.com/open-source/stories/yyx990803
https://github.com/open-source/stories/yyx990803
https://github.com/vuejs/vue


•ஜேகாஸ்ட் ஒரு இலாப ஜேநாக்கQற்றத 
பணம் வெpலுத்திய நிர்வகிக்கப்பட்# 
ஜேpடைவ

என்பிஎம் and #ாக்கர், ஜேபான்ற சில பிரபலQான 
திட்#ங்கள், தங்கள் வணிக வ_ர்ச்சிடைய 
ஆதரிப்பதற்காக துணிகர மூலதனத்டைத 
அதிகரிக்கின்றன.

Qானிய நிதிக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

சில வெQன்வெபாருள் அடித்த_ங்கள் Qற்றும் 
நிறுவனங்கள் திறந்த மூல ஜேவடைலகளுக்கு 
Qானியங்கடை_ வழங்குகின்றன. சில 
ஜேநரங்களில், திட்#த்திற்கான ஒரு pட்# 
நிறுவனம் ஒன்டைற அடைQக்காQல் 
தனிநபர்களுக்கு Qானியங்கள் வழங்கப்ப#லாம்.

•ரீட் த #ாக்ஸ் ஜேQாசில்லா திறந்த மூல 
ஆதரவு மூலம் வெகாடை# வெபற்றது

•ஓபன்எம்ஆர்எஸ் பணி Stripe’s திறந்த 
மூல ரிட்ஜேரட் மூலம் நிதி வெபற்றது

https://stripe.com/blog/open-source-retreat-2016-grantees
https://stripe.com/blog/open-source-retreat-2016-grantees
https://stripe.com/blog/open-source-retreat-2016-grantees
https://github.com/openmrs
https://www.mozilla.org/en-US/grants/
https://www.mozilla.org/en-US/grants/
https://github.com/rtfd/readthedocs.org
https://github.com/docker/docker
https://github.com/npm/npm
https://github.com/TryGhost/Ghost


•டைலப்பிரரி.ஐஓ ஸ்ஜேலான் 
அறக்கட்#டை_ மூலம் வெகாடை# வெபற்றது

•டைபத்தான் வெQன்வெபாருள் 
அறக்கட்#டை_ டைபத்தான் வெதா#ர்பான 
பணிக்கு Qானியங்கடை_ வழங்குகிறது

ஜேQலும் விரிவான விருப்ப வெதரிவுகள் Qற்றும் 
வழக்கு ஆய்வுகளுக்கு, திறந்த மூல ஜேவடைலக்கு 
பணம் pம்பாதிக்க @nayafia ஒரு வழிகாட்டி 
எழுதினார். வெவவ்ஜேவறு விதQான நிதியுதவி 
பல்ஜேவறு திறடைQகளுக்குத் ஜேதடைவப்படுகிறது, 
எனஜேவ உங்கள் விருப்பங்கடை_ நீங்கள் 
சிறப்பாகச் வெpயல்படுத்துவடைத கண்டுபிடிக்க 
உங்கள் பலத்டைத கருத்தில் வெகாள்ளுங்கள்.

4. நிதியுதவிக்கு ஒரு வடைக
வெpய்தல்

https://github.com/nayafia/lemonade-stand
https://github.com/nayafia/lemonade-stand
https://github.com/nayafia
https://www.python.org/psf/grants/
https://www.python.org/psf/grants/
https://sloan.org/programs/digital-technology
https://sloan.org/programs/digital-technology
https://github.com/librariesio
https://github.com/librariesio
https://github.com/librariesio


உங்கள் திட்#ம் ஒரு புதிய ஜேயாpடைனயாக 
இருந்தாலும் அல்லது பல ஆண்டுக_ாக 
இருந்தாலும் pரி, உங்கள் இலக்கு அனுபவத்டைத 
அடை#யா_ம் காண்பதில் குறிப்பி#த்தக்க 
சிந்தடைன டைவக்க ஜேவண்டும் Qற்றும் ஒரு 
கட்#ாய வழக்கு ஒன்டைற உருவாக்கும்.

நீங்கள் உங்கள் வெpாந்த ஜேநரத்திற்காக அல்லது 
ஒரு திட்#த்திற்கான நிதி திரட்#, நீங்கள் 
பின்வரும் ஜேகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க 
ஜேவண்டும்.

தாக்கம்

ஏன் இந்த திட்#ம் பயனுள்_தாக இருக்கும்? 
ஏன் உங்கள் பயனர்கள், அல்லது pாத்தியQான 
பயனர்கள் அடைத விரும்புகிறார்கள்? இது ஐந்து 
ஆண்டுகளில் எங்கு இருக்கும்?

இழுடைவ

உங்கள் திட்#ம் முக்கியம் என்பதற்கான 
அ_வீடுகள், நிகழ்வுகள், அல்லது pான்றுகள் 
ஆதாரங்க_ாக ஜேpகரிக்க முயற்சிக்கவும். 
இப்ஜேபாது உங்கள் திட்#த்டைத பயன்படுத்தி 



வரும் நிறுவனங்கள் அல்லது குறிப்பி#த்தக்க 
Qக்கள் இருக்கிறீர்க_ா? இல்டைலவெயன்றால், ஒரு
முக்கிய நபர் அடைத ஆதரித்தாரா?

முதலீட்#ா_ர்களுக்கு Qதிப்பு

முதலீட்#ா_ர்கள், உங்களுடை#ய 
முதலாளிகஜே_ா அல்லது Qானிய நிதியளிப்பு 
நிறுவனஜேQா அடிக்கடி வாய்ப்புகடை_ 
pந்திக்கிறார்கள். ஜேவறு எந்த pந்தர்ப்பத்திலும் 
உங்கள் திட்#த்டைத ஏன் அவர்கள் ஆதரிக்க 
ஜேவண்டும்? அவர்கள் எப்படி தனிப்பட்# 
முடைறயில் பயனடை#கிறார்கள்?

நிதிகடை_ப் பயன்படுத்துதல்

முன்வெQாழியப்பட்# நிதிக்கு என்ன, pரியாக, 
நீங்கள் pாதிக்க ஜேவண்டும்? ஊதியத்டைத 
வெpலுத்துவதற்கு பதிலாக திட்# டைQல்கற்கள் 
அல்லது விடை_வுகடை_ கவனம் வெpலுத்துங்கள்.

எவ்வாறு நீங்கள் நிதிகடை_ப் வெபறுவீர்கள்

முதலீட்#ா_ர்களுக்கு பிரித்துவழங்குதல் 
குறித்து ஏஜேதனும் ஜேதடைவகள் உள்_னவா? 



எடுத்துக்காட்#ாக, நீங்கள் ஒரு இலாப 
ஜேநாக்கQற்றவராக அல்லது லாபQற்ற நிதிய 
நிதியளிப்பா_ராக இருக்க ஜேவண்டும். O அல்லது
ஒருஜேவடை_ நிதி ஒரு நிறுவனத்திற்கு பதிலாக 
தனிப்பட்# ஒப்பந்தக்காரருக்கு வெகாடுக்கப்ப# 
ஜேவண்டும். இந்த ஜேதடைவகள் 
நிதிதாரர்களிடை#ஜேய ஜேவறுபடுகின்றன, எனஜேவ 
உங்கள் ஆராய்ச்சி முன்னதாகஜேவ வெpய்ய 
ஜேவண்டும்.

பல ஆண்டுக_ாக, வடைலத்த_ நட்பு 
சின்னங்களின் முன்னணி ஆதாரQாக நாங்கள் 
இருக்கிஜேறாம், 20 மில்லியன் Qக்களுக்கு 
ஜேQலான ஒரு pமூகம், ஜேQலும் Whitehouse.gov 
உள்ளிட்# 70 மில்லியன் வடைலத்த_ங்களில் 
இ#ம்வெபற்றது. (…) பதிப்பு 4 மூன்று 



ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தது. வடைல 
வெதாழில்நுட்பம் பின்னர் நிடைறய Qாறிவிட்#து, 
Qற்றும் வெவளிப்படை#யாக, எழுத்துரு அற்புதம் 
ஒரு சிறிது படைழயதாகி விட்#து. (…) அதனால் 
தான் நாங்கள் எழுத்துரு வியப்பா 5 
அறிமுகப்படுத்துகிஜேறாம். நாங்கள் CSS ஐ 
நவீனQயQாக்குவதன் Qற்றும் Qறுபிரதி 
எடுக்கின்ஜேறாம் Qற்றும் ஜேQலிருந்து கீழும் 
ஒவ்வெவாரு ஐகாடைன QறுவடிவடைQக்கிஜேறாம். 
நாங்கள் சிறந்த வடிவடைQப்பு, சிறந்த 
நிடைலத்தன்டைQ Qற்றும் சிறந்த வாசிப்பு 
ஆகியவற்டைறப் பற்றி ஜேபசுகிஜேறாம்.

— @davegandy, எழுத்துரு வியப்பா கிக் ஸ்#ா#ர் 
வீடிஜேயா

5. பரிஜேpாதடைன வெpய்யுங்கள்
Qற்றும் த_ர்ந்துவி#ாதீர்கள்

https://www.kickstarter.com/projects/232193852/font-awesome-5
https://www.kickstarter.com/projects/232193852/font-awesome-5
https://github.com/davegandy


பணத்டைத உயர்த்துவது எளிதானது அல்ல, 
நீங்கள் ஒரு திறந்த மூல திட்#ம், ஒரு இலாப 
ஜேநாக்கQற்ற அல்லது ஒரு வெQன்வெபாருள் துளிர் 
நிறுவனம், Qற்றும் வெபரும்பாலான 
pந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் படை#ப்பாற்றல் 
வெபற்றிருக்க ஜேவண்டும். நீங்கள் எப்படி பணம் 
pம்பாதிக்க ஜேவண்டும், ஆராய்ச்சி வெpய்து, உங்கள்
முதலீட்#ா_ர்களுடை#ய காலணிகளில் 
உங்கடை_ டைவத்துக் வெகாள்ளுதல், நிதிக்கு 
உறுதியான ஒரு சூழ்நிடைலடைய உருவாக்கும்.



உங்கள் ந#த்டைத விதி

ந#த்டைத வெநறிமுடைறகடை_ பின்பற்றுவதன் 
மூலம், ஆஜேராக்கியQான Qற்றும் 
ஆக்கபூர்வQான pமூக ந#த்டைதக்கு உதவுதல்.



1. எனக்கு எதற்கு ஒரு ந#த்டைத
விதித் வெதாகுப்பு ஜேவண்டும்?

ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு என்பது உங்கள் 
திட்#த்தின் பங்ஜேகற்பா_ர்களுக்கு 
ந#த்டைதக்கான எதிர்பார்ப்புகடை_ நிர்ணயிக்கும் 
ஆவணம். ஏற்றுக்வெகாள்வதும், 
நடை#முடைறப்படுத்துவதும், உங்கள் 
pமூகத்திற்கான ஒரு ஜேநர்Qடைறயான pமூக 
சூழ்நிடைலடைய உருவாக்க ஒரு ந#த்டைத விதித் 
வெதாகுப்பு உதவும்.

ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு உங்கள் 
பங்ஜேகற்பா_ர்கடை_ Qட்டுQல்ல, உங்கடை_யும் 
பாதுகாக்கும். நீங்கள் ஒரு திட்#த்டைத பராQரித்து
வந்தால், பிற பங்ஜேகற்பா_ர்களி#மிருந்து 
உற்பத்திடையப் வெபறாத Qனப்பான்டைQ, 
காலப்ஜேபாக்கில் உங்கள் ஜேவடைலடையப் பற்றி 
நீங்கள் வெவறுடைQயாக அல்லது 
Qகிழ்ச்சியற்றதாக உணரலாம்.



ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு ஆஜேராக்கியQான, 
ஆக்கபூர்வQான pமூக ந#த்டைதக்கு உதவுகிறது. 
உங்கள் வெpயல்திட்#த்து#ன் நீங்கள் அல்லது 
பிறர் ஜேpார்வடை#ந்தால், நீங்கள் 
ஏற்றுக்வெகாள்_ாத ஒன்டைற எவஜேரனும் 
வெpய்தால், ந#வடிக்டைக எடுக்க உதவுகிறது.

2. ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு
உருவாக்குதல்

ஆரம்பத்தில் ஒரு ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு 
உருவாக்க முயற்சிக்கவும்: இதடைன நீங்கள் 
முதலில் உங்கள் திட்#த்டைத உருவாக்கும் ஜேபாது 
சிறந்தது.

உங்கள் எதிர்பார்ப்புகடை_த் வெதரிவிப்பஜேதாடு 
Qட்டுQல்லாQல், ஒரு ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு 
பின்வருQாறு விவரிக்கிறது:

•ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு 
நடை#முடைறக்கு வந்தால் (சிக்கல்களிலும் 



இழு ஜேகாரிக்டைககளிலும், அல்லது 
நிகழ்வுகள் ஜேபான்ற pமூக 
ந#வடிக்டைககளிஜேலா Qட்டுஜேQ)

•யாடைரப் பின்பற்றுகிறீர்கள் (pமூக 
உறுப்பினர்கள் Qற்றும் 
பராQரிப்பா_ர்கள், ஆனால் 
ஆதரவா_ர்கள்?)

•ஒருவர் ந#த்டைத விதிகடை_ மீறுவதால் 
என்ன நிகழும்

•ஒருவர் மீறல்கடை_ எப்படி அறிவிக்க 
முடியும்

நீங்கள் எங்கு ஜேவண்டுQானாலும், முந்டைதய 
உபாயத்டைத பயன்படுத்தவும். பங்களிப்பா_ரின் 
உ#ன்படிக்டைக என்பது ஒரு ந#த்டைத 
விதியாகும், இது குவெபர்னீஸ், வெரயில்ஸ் Qற்றும் 
ஸ்விஃப்ட் உள்ளிட்# 40,000 திறந்த மூல 
திட்#ங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Django ந#த்டைத விதித் 
வெதாகுப்பு Qற்றும் சிட்டிpன் ந#த்டைத விதித் 

http://citizencodeofconduct.org/
https://www.djangoproject.com/conduct/
https://www.djangoproject.com/conduct/
https://www.djangoproject.com/conduct/
https://contributor-covenant.org/
https://contributor-covenant.org/


வெதாகுப்புந#த்டைத விதித் வெதாகுப்புக்கான 
இரண்டு நல்ல உதாரணங்க_ாகும்.

உங்கள் திட்#த்தின் மூலம் ஜேகாப்பகத்தில் 
CODE_OF_CONDUCT ஜேகாப்டைப டைவக்கவும், 
ஜேQலும் உங்கள் CONTRIBUTING அல்லது 
README ஜேகாப்பில் இருந்து அடைத 
இடைணப்பதன் மூலம் அடைத உங்கள் 
pமூகத்திற்குத் வெதரியப்படுத்தவும்.

3. உங்கள் ந#த்டைத விதித்
வெதாகுப்பு எவ்வாறு

வெpயல்படுவது என்படைத நீங்கள்
தீர்Qானிப்பீர்கள்

ந#முடைறப்படுத்தாத (அல்லது 
ந#முடைறப்படுத்த முடியாத) ஒரு ந#த்டைத விதி, 
ந#த்டைத விதித் வெதாகுப்பு இல்லாQலிருப்படைத 

http://citizencodeofconduct.org/


வி# ஜேQாpQானதாகும்: ந#த்டைத விதிகளில் 
உள்_ Qதிப்புகள் உண்டைQயிஜேலஜேய முக்கியம் 
அல்ல, உங்கள் pமூகத்தில் 
Qதிக்கப்படுவதில்டைல என்று குறிப்டைப 
அனுப்புகிறது.

— Ada Initiative

உங்களுடை#ய ந#த்டைத எவ்வாறு 
நடை#முடைறப்படுத்தப்படும் என்படைத ஒரு மீறல்
ஏற்படும் முன்பு நீங்கள் வி_க்க ஜேவண்டும். 
அவ்வாறு வெpய்ய பல காரணங்கள் உள்_ன:

•ஜேதடைவப்படும்ஜேபாது நீங்கள் 
ந#வடிக்டைக எடுப்பது பற்றி தீவிரQாக 
இருப்படைத இது காட்டுகிறது.

•புகார்கள் உண்டைQயில் Qறுபரிசீலடைன 
வெpய்யப்படுவெQன உங்கள் pமூகம் 
இன்னும் உறுதி வெகாள்ளும்.

•ஒரு மீறலுக்காகத் 
விpாரிக்கப்படும்வெபாழுது, மீ_ாய்வு 
வெpயல்முடைற நியாயQானது Qற்றும் 
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வெவளிப்படை#யானதாக இருக்கும் என்று 
உங்கள் pமூகத்திற்கு 
உறுதிப்படுத்துங்கள்.

ந#த்டைத மீறல்கடை_ Qக்கள் தனிப்பட்# 
முடைறயில் புகாரளிக்க (மின்னஞ்pல் 
முகவரிடையப் ஜேபான்ற) வெகாடுக்க ஜேவண்டும், 
Qற்றும் அந்த அறிக்டைகடைய யார் வெபறுகிறார்கள் 
என்படைத வி_க்கவும். இது ஒரு பராQரிப்பா_ர், 
பராQரிப்பா_ர்களின் குழு, அல்லது ந#த்டைத 
விதி குழுவாக இருக்கலாம்.

அந்த அறிக்டைகடையப் வெபறும் நபடைரப் பற்றி 
ஒருவர் மீறல் குறித்து புகாரளிக்க விரும்புவடைத 
Qறந்துவி#ாதீர்கள். இந்த வழக்கில், ஜேவறு 
யாரி#ாQவது மீறல்கடை_ப் புகாரளிக்க 
அவர்களுக்கு விருப்பத்வெதரிவு வெகாடுங்கள். 
உதாரணத்திற்கு, @ctb and @mr-c தங்கள் 
திட்#த்டைத வி_க்குகிறார்கள், khmer:

துஷ்பிரஜேயாகம், வெதாந்தரவு, 
அல்லது ஏற்றுக்வெகாள்_ முடியாத 
தன்டைQ ஆகியவற்றின் 
நிகழ்வுகள் khmer-project@idyll.org எ

https://github.com/dib-lab/khmer
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ன்ற மின்னஞ்pல் மூலம் 
புகாரளிக்கலாம். டை#ட்#ஸ் பிரவுன் 
Qற்றும் டைQக்ஜேகல் ஆர். க்ரூஜே�ா. 
அவர்களில் ஒருவர் pம்பந்தப்பட்# 

ஒரு சிக்கடைலப் புகாரளிக்க 
மின்னஞ்pல் Dுடி பிரவுன் கி_ார்க், 
Ph.D. பரிணாQ வ_ர்ச்சிக்கான 
ஆய்விற்கான BEACON டைQயத்தில் 
பல்வடைகடைQ பணிப்பா_ர், 
அறிவியல் Qற்றும் 
வெதாழில்நுட்பத்திற்கான NSF 
டைQயம்.*

உத்ஜேவகத்திற்கு, Dான்ஜேகாவின் அQலாக்க 
டைகஜேயடை# பார்க்கவும் (உங்கள் திட்#த்தின் 
அ_டைவப் வெபாறுத்து, இவ்வ_வு விரிவானது 
ஜேதடைவப்ப#ாQல் இருக்கலாம்).

4. உங்கள் ந#த்டைத விதித்
வெதாகுப்டைப வெpயல்படுத்ததுதல்

https://www.djangoproject.com/conduct/enforcement-manual/
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சில ஜேநரங்களில், உங்கள் சிறந்த முயற்சிகள் 
இருந்தஜேபாதிலும், யாஜேரா ஒருவர் இந்த 
குறியீட்டை# மீறுகிறார்கள். இப்படியாகும் 
வெபாழுது எதிர்Qடைறயான அல்லது தீங்கு 
விடை_விக்கும் தன்டைQடைய எதிர்வெகாள்_ பல 
வழிகள் உள்_ன.

நிடைலடைQடையப் பற்றிய தகவல்கடை_ 
ஜேpகரிக்கவும்

ஒவ்வெவாரு pமூக உறுப்பினரின் குரடைலயும் 
உங்கள் வெpாந்தQாக குரடைலப்ஜேபால முக்கியQாக
கருதுங்கள். யாராவது ந#த்டைத விதிமுடைறகடை_ 
மீறுவதாக ஒரு அறிக்டைகடையப் வெபற்றால், அது 
தீவிரQாக எடுத்து, அந்த நபரு#ன் உங்கள் 
வெpாந்த அனுபவத்திற்கு வெபாருந்தவில்டைல 
என்றாலும், அடைதப் பற்றி விpாரிக்கவும். இப்படி
நீங்கள் வெpய்தால், உங்கள் pமுதாயத்திற்கு 
அவர்களின் கண்ஜேணாட்#த்டைத நீங்கள் 
Qதிக்கிறீர்கள், அவர்களின் தீர்ப்டைப 
நம்புகிறீர்கள் என pமிக்டை£ அனுப்புகிறது.

ஜேகள்விக்குரிய pமூக உறுப்பினர்கள் மீண்டும் 
மீண்டும் குற்றவாளியாக இருக்கலாம், 



Qற்றவர்கள் வெதா#ர்ந்து pங்க#ப்படுவார்கள், 
அல்லது அவர்கள் ஒருமுடைற வெpால்லிஜேயா 
அல்லது ஏதாவது வெpய்திருக்கலாம். இரண்டுஜேQ 
சூழடைலப் வெபாறுத்து, ந#வடிக்டைக எடுப்பதற்கு 
அடித்த_Qாக இருக்கலாம்.

நீங்கள் பதிலளிக்கும் முன், என்ன ந#ந்தது 
என்படைத புரிந்துவெகாள்_ ஜேநரம் 
எடுத்துக்வெகாள்ளுங்கள். நபரின் க#ந்தகால 
கருத்துகள் Qற்றும் உடைரயா#ல்க_ால் அவர்கள் 
யார் என்படைத நன்கு புரிந்து வெகாள்_வும், ஏன் 
அவர்கள் அப்படி வெpயல்பட்டிருக்கலாம் 
என்படைதப் புரிந்து வெகாள்_வும். இந்த நபர் 
Qற்றும் அவற்றின் ந#த்டைத பற்றி உங்களுடை#ய 
வெpாந்தக் காட்சிகடை_த் தவிர்ப்பதற்கு 
முயற்சிக்கவும்.

வாதத்திற்கு இழுக்க ஜேவண்#ாம். நீங்கள் 
விஷயத்தில் டைகயாள்வடைத முடிக்கும் முன்பு 
திடைp திரும்பி ஜேவறு ஒருவரின் ந#த்டைதடைய 
டைகயாள்வதில் கவனம் வெpலுத்தக்கூ#ாது. 
உங்களுக்கு என்ன ஜேதடைவ என்பதில் கவனம் 
வெpலுத்துங்கள்.



— ஸ்டீபனி ஜே�வன், “நீங்கள் ஒரு வெகாள்டைக 
டைவத்திருக்கிறீர்கள். இப்வெபாழுது என்ன?”

தகுந்த ந#வடிக்டைக எடுக்கவும்

ஜேபாதுQான தகவடைல ஜேpகரித்து 
வெpயலாக்குவதன் பிறகு, என்ன வெpய்ய 
ஜேவண்டும் என்படைத நீங்கள் தீர்Qானிக்க 
ஜேவண்டும். உங்கள் அடுத்த ந#வடிக்டைக குறித்து 
நீங்கள் கருத்தில் வெகாள்ளும்ஜேபாது, ஒரு 
Qதிப்பீட்#ா_ராக உங்கள் குறிக்ஜேகாள் 
பாதுகாப்பான, Qரியாடைதக்குரிய Qற்றும் 
ஒத்துடைழப்புள்_ சூழடைல ஊக்குவிப்பதாக 
நிடைனவில் வெகாள்ளுங்கள். pந்தர்ப்ப 
சூழ்நிடைலடைய எவ்வாறு pQாளிப்பது என்பது 
Qட்டுQல்லாQல், உங்கள் பதிலின் மீதும் உங்கள்
pமூகத்தின் ந#த்டைதடையயும் 
எதிர்பார்ப்புகடை_யும் முன்வெனடுத்துச் 
வெpல்வடைதயும் எப்படிப் பாதிக்கும் என்றும் 
கவனியுங்கள்.

யாராவது ந#த்டைத மீறல் புகாரளிக்கும் ஜேபாது, 
அடைத டைகயா_ ஜேவண்டியது உங்கள் ஜேவடைல, 
அவர்களுடை#யது அல்ல. சில ஜேநரங்களில், 
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தகவல் தருபவர் தங்கள் வாழ்க்டைக, புகழ், 
அல்லது உ#ல் பாதுகாப்பிற்கு வெபரும் ஆபத்தில்
தகவல் வெவளிப்படுத்துகிறார். அவர்க_து 
துன்புறுத்தடைல எதிர்வெகாள்_ அவர்கள் ஒரு 
கட்#ாய நிடைலக்கு தகவல் தருபவடைர அனுப்ப 
முடியும். தகவல் தருபவர் வெவளிப்படை#யாக 
ஜேகாரிக்டைக விடுக்காவிட்#ால், ஜேகள்விக்குரிய 
நபரு#ன் ஜேநரடியாக வெதா#ர்பு வெகாள்_ 
ஜேவண்டும்.

ந#த்டைத மீறலுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்கக்கூடிய 
சில வழிகள் உள்_ன:

•ஜேகள்விக்குரிய நபருக்கு ஒரு பகிரங்க 
எச்pரிக்டைகடைய வெகாடுங்கள் ஜேQலும் 
அவர்களின் ந#த்டைத Qற்றவர்களுக்கு 
எவ்வாறு தாக்கத்டைத ஏற்படுத்துகிறது 
என்படைத வி_க்குங்கள், முன்னர் அது 
ஏற்பட்# அடைலவரிடைpயில். 
pாத்தியQானால், வெபாதுத்வெதா#ர்பு 
நீங்கள் ந#த்டைத வெநறிடைய தீவிரQாக 
எடுத்துக் வெகாள்வடைத pமூகத்தின் 
ஏடைனய பகுதிகளுக்கு வெதரிவிக்கின்றது. 



பரிவு#ன், ஆனால் உங்கள் வெதா#ர்பில் 
உறுதியாக இருங்கள்.

•ஜேகள்விக்குரிய நபரி#ம் அவர்களின் 
ந#த்டைத எவ்வாறு Qற்றவர்கடை_ 
பாதிக்கின்றது என்படைத வி_க்கும் 
வடைகயில் தனிப்பட்# முடைறயில் 
வெதா#ர்பு வெகாள்ளுங்கள். சூழ்நிடைல 
தனிப்பட்# தகவடைல 
உள்_#க்கியிருந்தால், நீங்கள் ஒரு 
தனிப்பட்# வெதா#ர்பு அடைலவரிடைpடைய 
பயன்படுத்த விரும்பலாம். நீங்கள் 
தனிப்பட்# முடைறயில் யாஜேராஜே#னும் 
வெதா#ர்பு வெகாண்#ால், முதலில் 
நிடைலடைQடைய அறிக்டைக வெpய்தவர்கடை_ 
CC(தட்#ச்சுப் படி) வெpய்வது நல்லது, 
எனஜேவ நீங்கள் ந#வடிக்டைக எடுத்தடைத 
அவர்கள் அறிவார்கள். புகாரளிக்கும் 
நபடைர CC(தட்#ச்சுப் படி) வெpய்வதற்கு 
முன் pம்Qதம் ஜேகளுங்கள்.

சில ஜேநரங்களில், ஒரு தீர்Qானத்டைத எட்# 
முடியாது. ஜேகள்விக்குரிய நபர் எதிர்படும் 



வெபாழுது ஆக்ஜேராஷQாக அல்லது விஜேராதQாக 
Qாறலாம் அல்லது Qாற்றQடை#யாQல் 
ஜேபாகலாம். இந்த சூழ்நிடைலயில், நீங்கள் 
வலுவான ந#வடிக்டைக எடுக்க ஜேவண்டும். 
உதாரணத்திற்கு:

•இந்த திட்#த்தின் எந்தவெவாரு 
அம்pத்திலும் பங்கு வெபறும் தற்காலிக 
தடை#யின் மூலம், ஜேகள்விக்குரிய நபடைர 
திட்#த்தில் இருந்து தற்காலிகQாக 
நிறுத்தி டைவக்கவும்.

•திட்#த்தில் இருந்து நபடைர நிரந்தரQாக 
தடை# வெpய்யவும்.

தடை#வெpய்யப்பட்# உறுப்பினர்கடை_ 
இலகுவாக எடுத்துக் வெகாள்_க்கூ#ாது Qற்றும் 
நிரந்தரQான Qற்றும் pQரpQற்ற 
ஜேவறுபாடுகளின் ஜேதாற்றத்டைத பிரதிபலிக்க 
ஜேவண்டும். ஒரு தீர்Qானத்டைத எட்# 
முடியவில்டைலஜேய என்று வெதளிவாகத் 
வெதரிந்தால் Qட்டுஜேQ நீங்கள் இந்த 
ந#வடிக்டைககடை_ எடுக்க ஜேவண்டும்.



5. பராQரிப்பா_ராக உங்கள்
வெபாறுப்புகள்

தன்னிச்டைpயாக நடை#முடைறப்படுத்த, ந#த்டைத 
வெநறிமுடைற ஒரு pட்#ம் அல்ல. ந#த்டைத விதித் 
வெதாகுப்பு வெpயல்படுத்துபவது Qற்றும் ந#த்டைத 
வெநறிமுடைற நிறுவும் விதிகடை_ பின்பற்றவது 
உங்கள் வெபாறுப்பு.

ஒரு பராQரிப்பா_ராக உங்கள் pமூகத்தின் 
வழிகாட்டுதல்கடை_ நீங்கள் நிறுவுவஜேதாடு, 
உங்கள் வழிகாட்டு வெநறிமுடைறயின் 
விதிமுடைறகளின் படி அந்த வழிமுடைறகடை_ 
நடை#முடைறப்படுத்தவும். அதாவது ந#த்டைத விதி
மீறல் குறித்த எந்தவெவாரு அறிக்டைகடையயும் 
தீவிரQாக எடுத்துக்வெகாள்வதாகும். புகாரளிக்கும்
நபர், தங்கள் புகாடைர ஒரு முழுடைQயான Qற்றும் 
நியாயQான Qறு ஆய்வு க#ன் பட்டிருக்கிறார். 
அவர்கள் புகார் அளித்த ந#த்டைத மீறல் அல்ல 
என்படைத நீங்கள் தீர்Qானித்தால், அவர்களுக்குத் 
வெதளிவாகத் வெதா#ர்பு வெகாண்டு, நீங்கள் ஏன் 



ந#வடிக்டைக எடுக்கப் ஜேபாவதில்டைல என்படைத 
வி_க்கவும். அவர்கள் என்ன வெpய்கிறார்கள் 
என்பது அவர்கடை_ வெபாருத்தது: அவர்கள் ஒரு 
சிக்கல் உள்_ ந#த்டைத pகித்துக் வெகாள்_லாம் 
அல்லது pமூகத்தில் பங்கு வெபறுவடைத 
நிறுத்தலாம்.

ந#த்டைத முடைறடைய technically மீறாத ந#த்டைத 
பற்றிய அறிக்டைக உங்கள் pமூகத்தில் ஒரு சிக்கல் 
இருக்கிறது என்படைதக் குறிக்கலாம், ஜேQலும் 
இந்த சிக்கடைலப் பற்றி விpாரித்து அதன்படி 
வெpயல்ப# ஜேவண்டும். இது உங்கள் ந#த்டைதயின்
விதித் வெதாகுப்டைப QறுசீரடைQக்க Qற்றும் 
ஏற்றுக்வெகாள்_க்கூடிய ந#த்டைதடைய 
வெதளிவுபடுத்தும் Qற்றும்/அல்லது 
ஜேகள்விக்குரிய நபரு#ன் ஜேபசுவஜேதாடு, அவர்கள்
ந#த்டைத விதிகடை_ மீறும் ஜேபாது, அவர்கள் 
எதிர்பார்ப்பது என்ன என்று விளிம்பில் pாய்வது,
பங்ஜேகற்பா_ர்கள் pங்க#Qாக உணர்கிறார்கள்.

முடிவில், ஒரு பராQரிப்பா_ராக, 
ஏற்றுக்வெகாள்_த்தக்க ந#த்டைதக்கான தரங்கடை_ 
நீங்கள் அடைQத்து நிர்வகிக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு 



திட்#த்தின் pமூக Qதிப்புகள் வடிவடைQக்கும் 
திறன் உள்_து, Qற்றும் பங்ஜேகற்பா_ர்கள் நீங்கள்
ஒரு நியாயQான Qற்றும் பாரபட்pQற்ற வழியில் 
அந்த Qதிப்புகடை_ வெpயல்படுத்த ஜேவண்டும் 
என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

6. நீங்கள் உலகில் பார்க்க
விரும்பும் ந#த்டைத
ஊக்குவிக்கவும் 🌎

ஒரு திட்#ம் விஜேராதQானதாகஜேவா அல்லது 
அடைpக்கமுடியாததாகஜேவா ஜேதான்றினால், 
Qற்றவர்களின் ந#த்டைத pகித்துக்வெகாள்ளும் ஒஜேர
ஒரு நபராக இருந்தாலும், நீங்கள் இன்னும் பல 
பங்களிப்பா_ர்கடை_ இழக்க ஜேநரிடும், நீங்கள் 
pந்திக்காத சிலர் உட்ப#. ந#த்டைத 
வெநறிமுடைறகடை_ பின்பற்றுவது அல்லது 
நடை#முடைறப்படுத்துவது எப்ஜேபாதும் எளிதல்ல, 



ஆனால் வரஜேவற்புமிக்க சூழல் உங்கள் 
pமூகத்டைத வ_ர்க்க உதவும்.



திறந்த மூல அ_வீடுகள்

உங்கள் திறந்த மூல திட்#த்டைத வெவற்றிகரQாக 
அ_விட்டு, அதன் வெவற்றிடைய கண்காணிப்பதன் 
மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்# முடிவுகடை_ 
எடுங்கள்.



1. ஏன் எடைதயும் அ_வி#
ஜேவண்டுQா?

திறந்த மூல பராQரிப்பா_ராக சிறந்த 
தீர்Qானங்கடை_ எடுக்க உதவுவதற்கு, தரவு 
உங்களுக்கு பயனுள்_தாக இருக்கும்.

கூடுதலான தகவலு#ன், நீங்கள்:

•புதிய அம்pத்திற்கு பயனர்கள் எவ்வாறு 
பதிலளிக்கிறார்கள் என்படைதப் புரிந்து 
வெகாள்ளுங்கள்

•புதிய பயனர்கள் எங்கிருந்து 
வருகிறார்கள் என்படைதக் கண்#றியவும்

•அடை#யா_ம் கண்#றிந்து, 
ஆதரவளிப்பீர்க_ா, வெவளிப்படை#யான 
பயன்பாடு வழக்கு அல்லது வெpயல்பாடு 
என்படைத முடிவு வெpய்யுங்கள்

•உங்கள் திட்#த்தின் புகடைழ 
அ_விடுங்கள்



•உங்கள் திட்#ம் எவ்வாறு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது என்படைத புரிந்து
வெகாள்ளுங்கள்

•நிதியுதவி Qற்றும் Qானியங்கள் மூலம் 
பணம் திரட்#வும்

உதாரணத்திற்கு, ஜேஹாம்புருவ் கூகுள் 
பகுப்பாய்வியல் ஜேவடைலக்கு முன்னுரிடைQ 
வெகாடுக்க உதவுகிறது:

ஜேஹாம்புருவ் இலவpQாக 
வழங்கப்படுகிறது Qற்றும் 
முழுடைQயாக தன்னார்வலர்க_ால் 
தங்கள் ஓய்வு ஜேநரத்தில் 
இயக்கப்படுகிறது. இதன் 
விடை_வாக எதிர்கால அம்pங்கடை_ 
எவ்வாறு வடிவடைQப்பது Qற்றும் 
தற்ஜேபாடைதய பணிடைய 
முன்னுரிடைQப்படுத்துவது 
ஆகியவற்டைற எவ்வாறு 
தீர்Qானிப்பது என்படைதத் 
தீர்Qானிக்க வீட்டு ஜேஹாம்புருவ் 
பயனர்களின் விரிவான பயனர் 
ஆய்வுகள் வெpய்ய எங்களி#ம் 

https://github.com/Homebrew/brew/blob/bbed7246bc5c5b7acb8c1d427d10b43e090dfd39/docs/Analytics.md


ஆதாரங்கள் இல்டைல. வெபயர் 
அறியப்ப#ாத ஒருங்கிடைணந்த 
பயனர் பகுப்பாய்வு, எங்கு, எங்கு, 
எப்ஜேபாது Qக்கள் ஜேஹாம்புருவ்-ஐ 
பயன்படுத்துவது என்ற 
அடிப்படை#யில் திருத்தங்கள் 
Qற்றும் அம்pங்கடை_ முன்னுரிடைQ 
வெpய்ய அனுQதிக்கிறது.

புகழ் Qட்டுஜேQ எல்லாம் இல்டைல. எல்ஜேலாரும் 
வெவவ்ஜேவறு காரணங்களுக்காக திறந்த மூலத்டைத 
அடை#வார்கள். திறந்த மூல பராQரிப்பா_ராக 
உங்கள் குறிக்ஜேகாள் உங்கள் ஜேவடைலடைய காட்# 
ஜேவண்டும் என்றால், உங்கள் குறியீட்டு பற்றி 
வெவளிப்படை#யானதாக இருக்க ஜேவண்டும், 
அல்லது ஜேகளிக்டைகயாக இருந்தால், அ_வீடு 
உங்களுக்கு முக்கியQானதாக இருக்காது.

நீங்கள் உங்கள் திட்#த்டைத ஒரு ஆழQான 
Qட்#த்தில் புரிந்து வெகாள்_ ஆர்வQாக 
இருந்தால், உங்கள் திட்#த்தின் வெpயல்பாட்டை# 
ஆராய்வதற்கான வழிகடை_ப் படிக்கவும்.



2 . கண்டுபிடித்தல்

யாராவது உங்கள் திட்#த்திற்கு மீண்டும் 
பயன்படுத்த அல்லது பங்களிக்க முன்பு, 
அவர்கள் அது இருப்படைத வெதரிந்து வெகாள்_ 
ஜேவண்டும். உங்கடை_ நீங்கஜே_ 
ஜேகட்டுக்வெகாள்ளுங்கள்: Qக்கள் இந்த 
திட்#த்டைத கண்டுபிடிக்கிறார்க_ா?





உங்கள் திட்#ம் கிட்ஹப் இல் 
வழங்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள் திட்#த்திற்கு 
எத்தடைன ஜேபர் வருகிறார்கள் Qற்றும் எங்கிருந்து 
வருகிறார்கள் என்படைத நீங்கள் காணலாம். 
உங்கள் திட்#த்தின் பக்கத்திலிருந்து, 
“நுண்ணறிவு” என்படைதக் கிளிக் வெpய்து, பின்னர் 
“ஜேபாக்குவரத்து” என்படைதக் கிளிக் வெpய்யவும். 
இந்த பக்கத்தில், நீங்கள் பார்க்க கூடியது:

•வெQாத்த பக்கம் ஜேநாக்குகள்: எத்தடைன 
முடைற உங்கள் திட்#ம் பார்க்கப்பட்#து 
என்று உங்களுக்கு வெpால்கிறது

•வெQாத்த தனித்துவQான 
பார்டைவயா_ர்கள்: உங்கள் திட்#த்டைத 
எத்தடைன ஜேபர் பார்த்தார்கள் என்று 
உங்களுக்கு வெpால்கிறது

•குறிப்பிடு த_ங்கள்: பார்டைவயா_ர்கள் 
எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்று உங்களுக்கு
வெpால்கிறது. உங்கள் பார்டைவயா_ர்கடை_
எங்கு வெpன்று அடை#வது, உங்கள் 
ஊக்குவிப்பு முயற்சிகள் உடைழக்கிறதா 

https://help.github.com/articles/about-repository-graphs/#traffic


என்படைதயும் இந்த அ_வீடு உங்களுக்கு 
உதவும்.

•பிரபலQான 
உள்_#க்கம்: பார்டைவயா_ர்கள் உங்கள் 
திட்#த்தில் எங்கு வெpல்கிறார்கள், பக்கம் 
ஜேநாக்குகள் Qற்றும் தனித்துவQான 
பார்டைவயா_ர்க_ால் பிரிக்கப்பட்டு 
உங்களுக்குத் வெதரிவிக்கும்.

கிட்ஹப் நட்pத்திரங்கள் பிரபலத்தின் 
அடிப்படை# அ_டைவ வழங்க உதவுகிறது. 
கிட்ஹப் நட்pத்திரங்கள் பதிவிறக்கங்கள் Qற்றும்
பயன்பாட்டு#ன் அவசியம் வெதா#ர்பில்டைல 
என்றாலும், உங்கள் ஜேவடைலடைய எத்தடைன ஜேபர் 
கவனிக்கிறார்கவெ_ன அடைவ உங்களுக்கு 
வெpால்ல முடியும்.

நீங்கள் குறிப்பிட்# இ#ங்களில் 
கண்டுபிடிப்படைத கண்#றியலாம்: 
எடுத்துக்காட்#ாக, கூகுள் பக்க தரவரிடைp, 
உங்கள் திட்#த்தின் வடைலத்த_த்திலிருந்து 
பரிந்துடைரத்த ஜேபாக்குவரத்து, அல்லது பிற 

https://opensource.com/business/16/6/pirate-metrics
https://opensource.com/business/16/6/pirate-metrics
https://help.github.com/articles/about-stars/


திறந்த மூல திட்#ங்கள் அல்லது 
வடைலத்த_ங்களில் இருந்து பரிந்துடைரகடை_ 
வழங்குகிறது.

3 . பயன்பாடு

இந்த கட்டுப்பா#ற்ற இ#த்திலும் Qக்கள் இந்த 
திட்#த்டைத கண்டுபிடிப்படைத இடைணயம் என 
நாங்கள் அடைழக்கிஜேறாம். வெவறுQஜேன, அவர்கள் 
உங்கள் திட்#ம் பார்க்கும் ஜேபாது, அவர்கள் 
ஏதாவது வெpய்ய கட்#ாயம் உணர ஜேவண்டும். 
நீங்கள் ஜேகட்க விரும்பும் இரண்#ாவது ஜேகள்வி 
என்னவெவன்றால்: இந்த திட்#த்டைத Qக்கள் 
பயன்படுத்துகிறார்க_ா?

உங்கள் திட்#த்டைத விநிஜேயாகிக்க, நீங்கள் npm 
அல்லது RubyGems.org ஜேபான்ற ஒரு வெதாகுப்பு 
நிர்வாகிடையப் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் உங்கள்
திட்#த்தின் பதிவிறக்கங்கடை_க் கண்காணிக்க 
முடியும்.



ஒவ்வெவாரு வெதாகுப்பு ஜேQலா_ரும் “பதிவிறக்க”
என்ற pற்று வித்தியாpQான வடைரயடைறடையப் 
பயன்படுத்தலாம், Qற்றும் பதிவிறக்கங்கள் 
அவசியம் நிறுவ அல்லது பயன்படுத்தத் ஜேதடைவ 
இல்டைல, ஆனால் அது ஒப்பீட்#_வில் சில 
அடிப்படை#கடை_ வழங்குகிறது. பல 
பிரபலQான வெதாகுப்பு ஜேQலா_ர்களுக்கிடை#ஜேய
பயன்பாட்டு புள்ளிவிவரங்கடை_க் 
கண்காணிக்க Libraries.io ஐப் பயன்படுத்தி 
முயற்சிக்கவும்.

உங்கள் திட்#ம் கிட்ஹப் இல் இருந்தால், 
“ஜேபாக்குவரத்து” பக்கம் மீண்டும் வெpல்லவும். 
உங்கள் திட்#த்டைத ஒரு குறிப்பிட்# நாளில் 
எத்தடைன முடைற நகலி எடுக்கப்படுகிறது, 
வெQாத்த நகலிகள் Qற்றும் தனிப்பட்# நகலி 
எடுத்தவர்கள் என பிரித்து பார்க்க நகலி 
வடைரப#ம் பயன்படுத்த முடியும்.

https://github.com/blog/1873-clone-graphs
https://github.com/blog/1873-clone-graphs
https://libraries.io/


உங்கள் திட்#த்டைத கண்டுபிடிப்பவர்களின் 
எண்ணிக்டைக ஒப்பிடும்ஜேபாது பயன்பாடு 



குடைறவாக இருந்தால், கருத்தில் வெகாள்_ 
இரண்டு சிக்கல்கள் உள்_ன. இரண்டில் ஒன்று:

•உங்கள் திட்#ம் வெவற்றிகரQாக உங்கள் 
பார்டைவயா_ர்கடை_ Qாற்றவில்டைல, 
அல்லது

•நீங்கள் தவறான பார்டைவயா_ர்கடை_ 
ஈர்க்கிறீர்கள்

உதாரணQாக, ஜேஹக்கர் நியூஸ் முன் பக்கத்தில் 
உங்கள் திட்#ம் தடைரயிறங்கி இருந்தால், நீங்கள் 
ஜேஹக்கர் நியூஸ் அடைனவடைரயும் அடை#ந்து 
வெகாண்டிருப்பதால், ஒருஜேவடை_ திட்#த்டைத 
கண்டுபிடிப்பதில் (ஜேபாக்குவரத்தில்) ஒரு 
உச்pQடை#தடைல காணலாம், ஆனால் குடைறந்த 
Qாற்று விகிதஜேQ இருக்கும். உங்கள் ரூபி திட்#ம்
ஒரு ரூபி Qாநாட்டில் இ#ம்வெபற்றிருந்தால், 
நீங்கள் உங்கள் இலக்கு 
பார்டைவயா_ர்களி#மிருந்து அதிக Qாற்று 
விகிதத்டைதக் காணலாம்.

உங்களுடை#ய பார்டைவயா_ர்கள் எங்கிருந்து 
வருகிறார்கள் என்படைதக் கண்டுபிடிக்க 



முயற்சிக்கவும் Qற்றும் நீங்கள் எதிர்வெகாள்ளும் 
இந்த இரண்டு சிக்கல்களில் எது 
கண்டுபிடிக்கப்ப# ஜேவண்டும் என்படைத உங்கள் 
திட்#ப்பக்கத்தில் கருத்துத் ஜேகட்கவும்.

உங்கள் திட்#த்டைத Qக்கள் பயன்படுத்தி 
வருகின்றனர் என்படைத நீங்கள் அறிந்தவு#ன், 
அவர்கள் என்ன வெpய்கிறார்கள் என்படைத நீங்கள் 
கண்டுபிடிக்க முயற்சி வெpய்யலாம். உங்கள் 
குறியீட்டின் கடைவடைய வெகாண்டு, அம்pங்கடை_ச் 
ஜேpர்ப்பதன் மூலம் அவர்கள் அடைத உருவாக்கிக் 
வெகாண்டிருக்கிறார்க_ா? அவர்கள் அடைத 
அறிவியல் அல்லது வணிகத்திற்கு 
பயன்படுத்துகிறார்க_ா?

4. தக்கடைவத்தல்

Qக்கள் உங்கள் திட்#த்டைத கண்டுபிடித்து அடைத 
பயன்படுத்துகின்றனர். உங்கடை_ நீங்கஜே_ 
ஜேகட்க ஜேவண்டிய அடுத்த ஜேகள்வி: இந்த 



திட்#த்திற்கு Qக்கள் பங்களிப்பு 
வெpய்கிறார்க_ா?

பங்களிப்பா_ர்கடை_ப் பற்றி சிந்திக்கத் 
வெதா#ங்குவதற்கு இது மிகவும் முற்ஜேபாக்கானது
அல்ல. Qற்றவர்கள் தூக்கி 
எறியவில்டைலவெயன்றாலும், உங்கள் 
திட்#ம் புகழ்வெபற்றது (பலர் இடைதப் 
பயன்படுத்துகிறார்கள்) 
ஆனால் ஆதரிக்கவில்டைல (ஜேதடைவப்பாட்டை# 
pந்திக்க ஜேபாதுQான பராQரிப்பா_ர் ஜேநரம் 
இல்டைல) என்றால் ஆஜேராக்கியQற்ற 
சூழ்நிடைலயில் உங்கடை_ ஈடுபடுத்திக் 
வெகாள்கிறீர்கள்.

தக்கடைவத்தலுக்கு புதிய பங்களிப்பா_ர்களி#ம் 
வெpல்வதற்கு ஜேதடைவப்படுகிறது, இதற்கு முன்பு 
வெpயலில் பங்களிப்பவர்கள் இறுதியில் Qற்ற 
விஷயங்களுக்கு நகர்வார்கள்.

நீங்கள் வெதா#ர்ந்து கண்காணிக்க விரும்பும் pமூக
அ_வீடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகளில் 
பின்வருவன அ#ங்கும்:

http://blog.abigailcabunoc.com/increasing-developer-engagement-at-mozilla-science-learning-advocacy#contributor-pathways_2
http://blog.abigailcabunoc.com/increasing-developer-engagement-at-mozilla-science-learning-advocacy#contributor-pathways_2


•பங்களிப்பா_ர்களின் வெQாத்த 
எண்ணிக்டைக Qற்றும் பங்களிப்பு 
வெதாடைககளின் எண்ணிக்டைக: உங்களுக்கு
எத்தடைன பங்களிப்பா_ர்கள் உள்_னர் 
என கூறுகிறது, ஜேQலும் அவர்களில் 
அதிக அல்லது குடைறவான வெpயலில் 
உள்_வர் யார். கிட்ஹப் மீது, நீங்கள் 
இடைத “நுண்ணறிவு” -> 
“பங்களிப்பா_ர்கள்” என்பதில் 
காணலாம். இப்ஜேபாது, இந்த வடைரப#ம் 
க_ஞ்சியத்தின் இயல்புநிடைல கிடை_க்கு 
பங்களித்த பங்களிப்பா_ர்கடை_ 
Qட்டுஜேQ கணக்கிடுகிறது.





•முதல் முடைற, pாதாரண, Qற்றும் திரும்ப
வரும் பங்களிப்பா_ர்கள்: புதிய 
பங்களிப்பா_ர்கள் வருகிறார்க_ா, 
அவர்கள் திரும்பி வருகிறார்க_ா 
என்படைத நீங்கள் கண்காணிக்க 
உதவுகிறது. (குடைறந்த பங்களிப்பு#ன் 
pாதாரண பங்களிப்பா_ர்கள் 
பங்களிப்பவர்கள். அது ஒன்ஜேற ஒன்று 
தான், ஐந்து ஒப்புவிப்புகளுக்கு 
குடைறவாகஜேவா அல்லது ஜேவறு ஏதாவது 
என்பது உங்கடை_ வெபாறுத்தது.) புதிய 
பங்களிப்பா_ர்கள் இல்லாQல், உங்கள் 
திட்#த்தின் pமூகம் 
ஜேதக்கமுற்றதாகிவிடும்.

•திறந்த சிக்கல்கள் Qற்றும் திறந்த இழு 
ஜேகாரிக்டைககளின் எண்ணிக்டைக: இந்த 
எண்கள் மிக அதிகQானதாக இருந்தால், 
உங்களுக்கு சிக்கல் Qற்றும் குறியீட்டு 
Qதிப்பீடுகளு#ன் உதவி 
ஜேதடைவப்ப#லாம்.



•திறந்துள்_ சிக்கல்கள் 
Qற்றும் திறந்துள்_ இழு 
ஜேகாரிக்டைககளின் எண்ணிக்டைக:O திறந்த 
சிக்கல்கள் என்பது ஒரு சிக்கடைலத் திறக்க
உங்கள் திட்#ம் பற்றி யாராவது அக்கடைற
காட்டுகிறார்கள். காலப்ஜேபாக்கில் அந்த 
எண்ணிக்டைக அதிகரிக்கிறது என்றால், 
உங்கள் திட்#த்தில் Qக்கள் அக்கடைற 
காட்டுகிறார்கள்.

•பங்களிப்பு வடைககள்: உதாரணQாக, 
எழுத்துப்பிடைழகள் அல்லது பிடைழகடை_ 
pரிவெpய்து, அல்லது சிக்கலில் கருத்து 
வெதரிவித்தல்.



திறந்த மூலம் குறியீட்டை# வி# கூடுதலாகும். 
வெவற்றிகரQான திறந்த மூல திட்#ங்கள் இந்த 
Qாற்றங்கள் பற்றி உடைரயா#ல்களு#ன் குறியீடு 
Qற்றும் ஆவண பங்களிப்பு ஆகியடைவ 
அ#ங்கும்.

— @arfon, “திறந்த மூல வடிவம்”

5. பராQரிப்பா_ர் வெpயல்பாடு

இறுதியாக, உங்கள் திட்#த்தின் 
பராQரிப்பா_ர்கள் வெபறப்பட்# 
பங்களிப்புகளின் அ_டைவக் டைகயா_ முடியும் 
என்படைத உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் 
வட்#த்டைத மூடுவடைத நீங்கள் விரும்புவீர்கள். 
உங்கடை_ நீங்கஜே_ ஜேகட்க ஜேவண்டிய கடை#சி 
ஜேகள்வி: நான் (அல்லது நாம்) நQது pமூகத்திற்கு 
QறுவெQாழி கூறுகிஜேறாQா?

https://github.com/blog/2195-the-shape-of-open-source
https://github.com/arfon


வெpயற்ப#ாத பராQரிப்பா_ர்கள் திறந்த மூல 
திட்#ங்களுக்கான ஒரு சிக்கல். யாராவது ஒரு 
பங்களிப்டைபச் pQர்ப்பித்திருந்து, ஒரு 
பராQரிப்பா_ரி#மிருந்து ஒருஜேபாதும் 
QறுவெQாழி வரவில்டைலவெயன்றால், அவர்கள் 
ஜேpார்வடை#ந்து விடுவார்கள்.

ஜேQாசில்லாவிலிருந்து ஆராய்ச்சி பராQரிப்பா_ர் 
எதிர்க் குறிப்பு உணர்த்துதல் மீண்டும் 
பங்களிப்புகடை_ ஊக்குவிப்பதில் ஒரு முக்கிய 
காரணி என்று கூறுகிறது.

ஒரு சிக்கல் அல்லது இழு ஜேகாரிக்டைக நீங்கள் 
எவ்வ_வு ஜேநரம் எடுத்துக்வெகாள்கிறீர்கள் 
(அல்லது இன்னுவெQாரு பராQரிப்பா_ர்) 
எடுத்துக்வெகாள்வடைதக் கவனியுங்கள். 
QறுவெQாழி கூற ந#வடிக்டைக ஜேதடைவயில்டைல. 
எளியதாக கூறுவவெதன்றால்: “உங்கள் 
pQர்ப்பிப்பிற்கு நன்றி! நான் அடுத்த 
வாரத்திற்குள் இடைத Qதிப்பாய்வு வெpய்ஜேவன்.”

நீங்கள் பங்களிப்பு வெpயல்முடைற நிடைலகளில் 
இடை#ஜேய நகர்த்த எடுக்கும் ஜேநரத்டைத அ_வி# 
முடியும், அதாவது:

https://docs.google.com/presentation/d/1hsJLv1ieSqtXBzd5YZusY-mB8e1VJzaeOmh8Q4VeMio/edit#slide=id.g43d857af8_0177


•ஒரு சிக்கல் திறந்த நிடைலயில் உள்_ 
pராpரி ஜேநரம்

•சிக்கல்கள் PR க்கள் மூலம் 
மூ#ப்பட்#னவா

•படைழய பிரச்சிடைனகள் 
மூ#ப்பட்#னவா

•இழு ஜேகாரிக்டைகடைய ஒன்றாக்க pராpரி 
ஜேநரம்

6. Qக்கடை_ப் பற்றி அறிய 📊 
பயன்படுத்தவும்

அ_வீடுகடை_ புரிந்துவெகாள்ளுவது வெpயலில் 
உள்_, வ_ர்ந்து வரும் திறந்த மூல திட்#த்டைத 
உருவாக்க உதவும். நீங்கள் முகப்புப்வெபட்டி 
ஒவ்வெவாரு அ_வீடு பகுதிடையயும் 
கண்காணிக்கவில்டைல என்றால், உங்கள் 



திட்#த்டைத வ_ர்த்துக் வெகாள்_ உதவும் ந#த்டைத 
வடைகயின் மீது உங்கள் கவனத்டைத 
ஒருமுகப்படுத்த ஜேQஜேல உள்_ கட்#டைQப்டைபப் 
பயன்படுத்தவும்.



திறந்த மூல pட்#ப்
பிரிவு

திறந்த மூலத்தின் pட்# பக்கத்டைதப் பற்றி நீங்கள் 
எப்ஜேபாதாவது ஜேயாசித்ததுண்#ா, Qற்றும் நீங்கள்
ஜேயாசிக்காத சில வி#யங்கள்.



1. திறந்த மூலத்தின் pட்#
உட்குறிப்புகடை_
புரிந்துவெகாள்வது

உலகம் முழுவதும் உங்கள் படை#ப்பு பணி 
பகிர்வது என்பது ஒரு அற்புதQான Qற்றும் 
வெவகுQதி உள்_ அனுபவQாக இருக்க முடியும். 
உங்களுக்குத் வெதரியாத pட்# விஷயங்கடை_க் 
குறித்து நீங்கள் கவடைலப்ப# ஜேவண்டிய 
அவசியம் இருக்கும். T அதிர்ஷ்#வpQாக, நீங்கள்
முதலில் இருந்து வெதா#ங்க ஜேவண்டும் 
என்றில்டைல. உங்கள் pட்#ப்பூர்வ ஜேதடைவகடை_ 
வி_க்க நாங்கள் இருக்கிஜேறாம். நீங்கள் 
ஜேதாண்டுவதற்கு முன், 
எங்கள் Qறுப்டைப வாசிக்கவும்.)

https://opensource.guide/notices/


2. திறந்த மூலத்தின் pட்#
பக்கத்டைதப் பற்றி Qக்கள் ஏன்

அதிகம் கவடைலப்படுகிறார்கள்?
நீங்கள் ஜேகட்#து Qகிழ்ச்சி! நீங்கள் ஒரு 
படை#ப்பாற்றல் ஜேவடைல (எழுத்து, வடைரகடைல 
அல்லது குறியீடு ஜேபான்றடைவ) வெpய்யும்ஜேபாது, 
அந்த ஜேவடைல இயல்பாகஜேவ பிரத்ஜேயக 
பதிப்புரிடைQயின் கீழ் உள்_து. அதாவது, உங்கள் 
ஜேவடைலயின் ஆசிரியராக, Qற்றவர்களு#ன் 
என்ன வெpய்யலாம் என்று ஒரு வெpால் உள்_து 
என்று pட்#ம் கூறுகிறது.

வெபாதுவாக, ஜேவறு எவரும் பயன்படுத்த 
முடியாது, நகவெலடுக்கலாம், விநிஜேயாகிக்கஜேவா 
அல்லது Qாற்றஜேவா உங்கள் ஜேவடைலடைய 
எடுத்துக்வெகாள்வதன் மூலம், வீழ்ச்சி, 
QறுசீரடைQப்பு அல்லது வழக்கு அபாயங்கள் 
ஆகியடைவ இல்லாQல் இருக்கலாம்.

திறந்த மூலம் ஒரு அpாதாரண சூழ்நிடைலயாகும், 
ஏவெனன்றால் Qற்றவர்கள் பயன்படுத்துவடைத, 
Qாற்ற, Qற்றும் பகிர்டைவப் பகிர்ந்து 



வெகாள்வார்கள் என ஆசிரியர் எதிர்பார்க்கிறார். 
ஆனால் இயல்பான pட்#ப்பூர்வ தனிப்பட்# 
பதிப்புரிடைQ உடை#யது என்பதால், இந்த 
அனுQதிகடை_ வெவளிப்படை#யாகக் குறிப்பிடும் 
உரிQம் உங்களுக்குத் ஜேதடைவ.

திறந்த மூல உரிQத்டைத நீங்கள் 
பயன்படுத்தவில்டைல என்றால், உங்கள் 
திட்#த்தில் பங்களிப்பவர்கள் எல்ஜேலாரும் 
தங்கள் ஜேவடைலயின் ஒரு பிரத்திஜேயக 
பதிப்புரிடைQ டைவத்திருப்பார்கள். இதன் 
வெபாருள் யாரும் தங்கள் பங்களிப்புகடை_ 
பயன்படுத்தஜேவா, நகவெலடுக்கஜேவா, 
விநிஜேயாகிக்கஜேவா, Qாற்றஜேவா முடியாது - 
Qற்றும் “யாரும்” நீங்கள் உட்ப#.

இறுதியாக, உங்களுடை#ய திட்#ம் உங்களுக்குத் 
வெதரியாத உரிQத் ஜேதடைவகடை_ pார்ந்திருக்கும். 
உங்கள் திட்#த்தின் pமூகம், அல்லது உங்கள் 
முதலாளியின் வெகாள்டைககள், உங்கள் திட்#த்தில்
குறிப்பிட்# திறந்த மூல உரிQங்கடை_ப் 
பயன்படுத்த ஜேவண்டியிருக்கும். கீஜேழ உள்_ 
சூழ்நிடைலகடை_ நாங்கள் பாதுகாக்கிஜேறாம்.



3. கிட்ஹப்பில் உள்_ வெபாது
திட்#ங்கள் திறந்த மூலQா?

கிட்ஹப்பில் நீங்கள் புதிய திட்#ம் ஒன்டைற 
உருவாக்கும் ஜேபாது, தனிப்பட்# அல்லது பகிரங்
கQான க_ஞ்சியQாக உருவாக்க 
விருப்பத்ஜேதர்வுகள் உள்_ன.

https://help.github.com/articles/creating-a-new-repository/
https://help.github.com/articles/creating-a-new-repository/




உங்கள் கிட்ஹப் திட்#ப்பணிடைய வெபாதுவில் 
டைவப்பது என்பது உங்கள் திட்#த்திற்கு உரிQம் 
அளிப்படைத ஜேபால் அல்ல. வெபாது 
திட்#ங்கள் கிட்ஹப் இன் ஜேpடைவ 
விதிமுடைறக_ால் பாதுகாக்கப்படுகின்றது,இது 
உங்கள் திட்#த்டைத Qற்றவர்களுக்குக் 
காண்பிப்பதற்கு Qற்றும் கடைவய 
அனுQதிக்கிறது, ஆனால் உங்கள் ஜேவடைல 
அனுQதி இன்றி வருகிறது.

Qற்றவர்கள் பயன்படுத்த விரும்பினால், 
விநிஜேயாகிக்கவும், Qாற்றவும் அல்லது உங்கள் 
திட்#த்திற்கு பங்களிக்கவும் விரும்பினால், 
நீங்கள் திறந்த மூல உரிQத்டைத ஜேpர்க்க 
ஜேவண்டும். எடுத்துக்காட்டுக்கு, உங்கள் கிட்ஹப் 
திட்#த்தின் எந்தவெவாரு பகுதிடையயும் அவர்கள் 
குறியீட்டில் pட்#பூர்வQாகப் பயன்படுத்த 
முடியாது, வெபாதுவில் இருந்தாலும், அவற்டைற 
வெவளிப்படை#யாக வழங்குவதற்கு உரிடைQ 
இல்டைல.

https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#f-copyright-and-content-ownership
https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#f-copyright-and-content-ownership


4. என் திட்#த்டைத நான்
பாதுகாக்க ஜேவண்டும்

என்பதற்காக டி.எல்;டி.ஆர்
தாருங்கள்

உங்கள் அதிர்ஷ்#ம், இன்று திறந்த மூல 
உரிQங்கள் தரநிடைலயானது Qற்றும் பயன்படுத்த
எளிதானது. ஏற்கனஜேவ உள்_ உரிQத்டைத 
ஜேநரடியாக உங்கள் திட்#த்தில் நகவெலடுக்கலாம்.

MIT, Apache 2.0, Qற்றும் GPLv3 ஆகியடைவ மிகவும்
பிரபலQான திறந்த மூல உரிQங்கள், இன்னும் 
ஜேதர்வு வெpய்ய பிற விருப்பங்களும் உள்_ன. 
இந்த உரிQங்களின் முழு உடைரகடை_யும், 
அவற்டைற எவ்வாறு பயன்படுத்துவது 
என்படைதயும் choosealicense.com காணலாம்.

நீங்கள் கிட்ஹப்பில் ஒரு புதிய திட்#த்டைத 
உருவாக்கும்ஜேபாது, நீங்கள் உரிQத்டைதச் 
ஜேpர்க்கும்படி ஜேகட்கப்படும்.

https://help.github.com/articles/open-source-licensing/
https://help.github.com/articles/open-source-licensing/
https://choosealicense.com/
https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/
https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/
https://choosealicense.com/licenses/mit/


ஒரு நிடைலயான உரிQQானது, pட்#ப்பூர்வ 
பயிற்சி இல்லாதவர்களுக்கு, அவர்கள் 
வெQன்வெபாருள் மூலம் என்ன வெpய்ய முடியும், 
முடியாது என்படைதத் வெதரிந்து வெகாள்_வும் 
உதவுகிறது. முற்றிலும் ஜேதடைவப்பட்#ால், 
தனிப்பயன், Qாற்றம், அல்லது தரQற்ற 
விதிமுடைறகடை_ தவிர்க்கவும், இது நிறுவன 
குறியீட்டின் கீழ்நிடைல பயன்பாட்டிற்கு ஒரு 
தடை#யாக வெpயல்படும்.

— @benbalter, “திறந்த மூல வெQன்வெபாருள் 
உரிQம் பற்றி ஒரு அரpாங்க வழக்கறி£ர் 
அறிந்திருக்க ஜேவண்டியடைவ”

https://ben.balter.com/2014/10/08/open-source-licensing-for-government-attorneys/
https://ben.balter.com/2014/10/08/open-source-licensing-for-government-attorneys/
https://ben.balter.com/2014/10/08/open-source-licensing-for-government-attorneys/
https://github.com/benbalter


5. எனது திட்#த்திற்கு எந்த
திறந்த மூல உரிQம்
வெபாருத்தQானது?

நீங்கள் ஒரு வெவற்று கற்பலடைகயில் வெதா#ங்கி 
இருந்தால், MIT உரிQத்து#ன் வெpல்வதில் 
தவறிருக்காது. இது சிறியது, புரிந்து வெகாள்_ 
மிகவும் எளிது, உங்கள் காப்புரிடைQ அறிவிப்பு 
உள்ளிட்# உரிQத்தின் நகல் ஒன்டைற 
டைவத்திருக்கும் வடைர யாரும் எடைதயாவது 
வெpய்ய அனுQதிக்கிறார்கள். Y உங்களுக்கு 
எப்ஜேபாது ஜேவண்டுQானாலும் நீங்கள் ஜேவறு 
உரிQத்தின் கீழ் இந்த திட்#த்டைத வெவளியி# 
முடியும்.

இல்டைலவெயனில், உங்கள் திட்#த்திற்கான 
pரியான திறந்த மூல உரிQத்டைத ஜேதர்ந்வெதடுப்பது
உங்கள் ஜேநாக்கங்கடை_ப் வெபாறுத்தது.

Y உங்கள் திட்#ம் pார்புகள் வெகாண்டிருக்க 
(அல்லது வெகாள்_) மிகவும் pாத்தியம் உள்_து. 

https://choosealicense.com/licenses/mit/


உதாரணQாக, நீங்கள் ஒரு Node.js திட்#த்டைத 
திறந்தால், ஒருஜேவடை_ நீங்கள் Node வெதாகுப்பு 
ஜேQலா_ர் (npm) இலிருந்து நூலகங்கடை_ப் 
பயன்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் pார்ந்துள்_ அந்த 
நூலகங்களில் ஒவ்வெவான்றும் அதன் வெpாந்த 
திறந்த மூல உரிQம் வெபற்றிருக்கும். அவற்றின் 
உரிQங்களில் ஒவ்வெவான்றும் “அனுQதி” 
(கீழ்நிடைல உரிQத்திற்கான எந்தவெவாரு 
நிபந்தடைனயும் இல்லாQல், பயன்படுத்த, Qாற்ற, 
Qற்றும் பகிர்வதற்கு வெபாது அனுQதி 
அளிக்கிறது), நீங்கள் விரும்பும் உரிQத்டைத 
நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். MIT, Apache 2.0, ISC, 
Qற்றும் BSD.q ஆகியடைவ வெபாதுவான 
அனுQதிப்பத்திர உரிQங்க_ாகும்.

Qறுபுறம், உங்கள் pார்பற்ற உரிQங்களில் 
ஏஜேதனும் “வலுவான நகல்” (அஜேத வெபாது 
உரிQத்டைத கீழ்க்கண்# உரிQத்டைதப் 
பயன்படுத்தி நிபந்தடைனக்கு உட்படுத்தலாம்), 
உங்கள் திட்#ம் அஜேத உரிQத்டைதப் பயன்படுத்த 
ஜேவண்டும். GPLv2, GPLv3, Qற்றும் AGPLv3 
ஆகியடைவ வெபாது வலுவான அளிப்புரிடைQ 
உரிQங்க_ாகும்.



ஜேQலும் நீங்கள் உங்கள் திட்#த்திடைனப் 
பயன்படுத்தம் Qற்றும் 
பங்களிக்கும் pமூகங்கடை_ கருத்தில் வெகாள்_ 
ஜேவண்டும்.

•Qற்ற திட்#ங்களின் pார்பாக உங்கள் 
திட்#ம் பயன்படுத்தப்ப# ஜேவண்டுQா?
உங்கள் வெதா#ர்புடை#ய pமூகத்தில் 
மிகவும் பிரபலQான உரிடைQடையப் 
பயன்படுத்த சிறந்தது. உதாரணQாக, 
[எம்ஐடி] (https://choosealicense.com/licenses/
mit/) என்பது npm நூலகங்களுக்கு மிகவும் 
பிரபலQான உரிQம்.

•உங்கள் திட்#ம் வெபரிய வணிகங்களுக்கு
ஜேQல் முடைறயி# ஜேவண்டுQா? ஒரு 
வெபரிய வணிக வாய்ப்பு அடைனத்து 
பங்களிப்பா_ர்கள் ஒரு 
வெவளிப்படை#யான காப்புரிடைQ உரிQம் 
ஜேவண்டும். இந்த வழக்கில், Apache 
2.0 உங்கடை_ (Qற்றும் அவற்டைற) 
பாதுகாக்கும்.

https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/
https://choosealicense.com/licenses/apache-2.0/
https://libraries.io/npm
https://libraries.io/npm


•மூ#ப்பட்# மூல வெQன்வெபாருள் தங்கள்
பங்களிப்புகடை_ பயன்படுத்த 
விரும்பாத பங்களிப்பா_ர்களுக்கு 
உங்கள் திட்#ம் ஜேQல்முடைறயீடு வெpய்ய 
விரும்புகிறீர்க_ா? GPLv3 or (அவர்கள் 
மூடிய மூல ஜேpடைவகள் பங்களிக்க 
விரும்பவில்டைல 
என்றால்) AGPLv3 நன்றாக இருக்கும்.

உங்கள் நிறுவனம் அதன் திறந்த மூல 
திட்#ங்களுக்கான குறிப்பிட்# உரிQத் 
ஜேதடைவகடை_க் வெகாண்டிருக்கலாம். 
உதாரணQாக, நிறுவனத்தின் மூ#ப்பட்# மூல 
தயாரிப்புகளில் உங்கள் திட்#த்டைத நிறுவனம் 
பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்கு ஒரு 
அனுQதிக்கப்பட்# உரிQம் ஜேதடைவப்ப#லாம். 
அல்லது உங்களுடை#ய நிறுவனம் ஒரு வலுவான
ஜேகாப்பாய் உரிQம் Qற்றும் கூடுதலான 
பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் (கீஜேழ பார்க்கவும்) 
ஜேதடைவப்ப#லாம், அதனால் உங்கள் நிறுவனம் 
Qட்டுஜேQ மூல வெQன்வெபாருள் உங்கள் 
திட்#த்டைத Qட்டுஜேQ பயன்படுத்த முடியும், 

https://choosealicense.com/licenses/agpl-3.0/
https://choosealicense.com/licenses/gpl-3.0/


ஜேவறு யாரும் பயன்படுத்த முடியாது. அல்லது 
உங்களுடை#ய நிறுவனம் தரநிடைலகள், pமூக 
வெபாறுப்புக்கள் அல்லது வெவளிப்படை#த்தன்டைQ 
வெதா#ர்பான சில ஜேதடைவகடை_க் 
வெகாண்டிருக்கலாம், அதில் எந்தவெவாரு 
குறிப்பிட்# உரிQ மூஜேலாபாயம் ஜேதடைவப்படும். 
உங்கள் நிறுவனத்தின் pட்# 
துடைறயி#ம் ஜேபசுங்கள்.

நீங்கள் கிட்ஹப்பில் புதிய திட்#த்டைத 
உருவாக்கும்ஜேபாது, உரிQம் ஒன்டைறத் 
ஜேதர்ந்வெதடுக்க உங்களுக்கு விருப்பத்ஜேதர்வு 
உள்_து. ஜேQஜேல குறிப்பிட்# உரிQங்களில் 
ஒன்று உங்கள் கிட்ஹப் திட்#த்தின் திறந்த 
மூலத்டைத உருவாக்கும். பிற விருப்பங்கடை_ 
நீங்கள் காண விரும்பினால், உங்கள் 
திட்#த்திற்கு pரியான உரிQம் 
கண்டுபிடிக்க choosealicense.com, 
அது வெQன்வெபாருள் இல்டைலவெயன்றாலும்.

https://choosealicense.com/non-software/
https://choosealicense.com/
https://opensource.guide/ta/legal/#%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F-%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9-%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3-%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/legal/#%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F-%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AF%81-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9-%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3-%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D


6. எனது திட்#த்தின் உரிQத்டைத
Qாற்ற விரும்பினால் என்ன

வெpய்வது?
வெபரும்பாலான திட்#ங்கள் உரிQங்கடை_ Qாற்ற 
ஜேவண்டியதில்டைல. ஆனால் எப்ஜேபாதாவது 
சூழ்நிடைலகள் Qாறுகின்றன.

உதாரணQாக, உங்கள் திட்#ம் வ_ர்ந்தால், 
pார்புகள் அல்லது பயனர்கடை_ ஜேpர்க்கிறது 
அல்லது உங்கள் நிறுவனத்தின் உத்திகளில் 
Qாற்றங்கள், அவற்றில் ஏஜேதனும் ஜேவறு உரிQம் 
ஜேதடைவப்ப#லாம் அல்லது விரும்பும். ஜேQலும், 
உங்கள் திட்#த்டைத வெதா#க்கத்திலிருந்து 
உரிடைQயாக்குவதற்கு நீங்கள் 
புறக்கணிக்கப்பட்#ால், ஒரு உரிQத்டைதச் 
ஜேpர்ப்பது உரிQங்கடை_ Qாற்றுவது ஜேபாலஜேவ. 
உங்கள் திட்#த்தின் உரிQத்டைத ஜேpர்ப்பது 
அல்லது Qாற்றியடைQக்கும் ஜேபாது மூன்று 
அடிப்படை# விஷயங்கள் உள்_ன:



இது சிக்கலானது. உரிQம் வெபாருந்தக்கூடிய 
தன்டைQ Qற்றும் இணக்கத்டைதத் தீர்Qானித்தல் 
Qற்றும் பதிப்புரிடைQ டைவத்திருப்பவர் 
சிக்கடைலயும் Qற்றும் மிக விடைரவாக 
குழப்பத்டைத ஏற்படுத்தும். புதிய வெவளியீடுகள் 
Qற்றும் பங்களிப்புகளுக்கான புதிய ஆனால் 
இணக்கQான உரிQத்திற்கு Qாறுதல் என்பது 
ஏற்கனஜேவ உள்_ அடைனத்து 
பங்களிப்புகடை_யும் QறுசீரடைQப்பதில் இருந்து 
ஜேவறுபட்#தாகும். உரிQங்கடை_ Qாற்ற 
விரும்பும் எந்தவெவாரு விருப்பத்திற்கும் உங்கள் 
pட்#க் குழுடைவ ஈடுபடுத்தவும். உங்களுடை#ய 
திட்#த்தின் காப்புரிடைQ 
டைவத்திருப்பவர்களி#மிருந்து உரிQம் 
Qாற்றத்திற்கான அனுQதி கிடை#த்திருந்தாலும் 
அல்லது உங்கள் திட்#த்தின் Qற்ற பயனர்கள் 
Qற்றும் பங்களிப்பா_ர்களின் Qாற்றத்தின் 
தாக்கத்டைத கருத்தில் வெகாள்ளுங்கள். உங்கள் 
திட்#த்தின் ஒரு “ஆளுடைQ நிகழ்வு” என உரிQ 
Qாற்றத்டைத பற்றி ஜேயாசிக்கவும், இது உங்கள் 
திட்#த்தின் பங்குதாரர்களு#ன் வெதளிவான 
தகவல்வெதா#ர்பு Qற்றும் ஆஜேலாpடைனகளு#ன் 



வெQன்டைQயாக வெpல்லலாம். உங்கள் 
திட்#த்திற்கான pரியான உரிQம் ஒன்டைறத் 
ஜேதர்வுவெpய்து அடைதப் பயன்படுத்துவதற்கான 
அடைனத்து காரணங்களும் அதன் 
துவக்கத்திலிருந்து!

உங்கள் திட்#த்தின் தற்ஜேபாடைதய 
உரிQம். உங்கள் திட்#த்தின் தற்ஜேபாடைதய 
உரிQம் நீங்கள் Qாற்ற விரும்பும் 
அனுQதிப்பத்திரத்து#ன் இணக்கQாக 
இருந்தால், புதிய உரிQத்டைதப் பயன்படுத்த 
ஆரம்பிக்கலாம். ஏவெனனில் உரிQம் A உரிQம் B 
உ#ன் இணக்கQாக இருந்தால், நீங்கள் B இன் 
விதிமுடைறகடை_ கடை#ப்பிடிப்பதன் மூலம் 
(ஆனால் Qறுதடைலயாக அல்லாQல்) 
இணங்குவீர்கள். எனஜேவ, நீங்கள் தற்ஜேபாது 
அனுQதிப்பத்திர அனுQதிப்பத்திரத்டைத (எ.கா., 
MIT) பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், MIT 
உரிQத்தின் நகல் Qற்றும் வெதா#ர்புடை#ய 
பதிப்புரிடைQ அறிவிப்புகடை_ (அதாவது, MIT 
உரிQத்தின் குடைறந்தபட்p நிடைலடைQகளுக்கு 
இணங்குதல்). ஆனால் உங்கள் தற்ஜேபாடைதய 
உரிQம் அனுQதி இல்டைல என்றால் (எ.கா., 



நகவெலடுப்பு அல்லது உங்களுக்கு உரிQம் 
இல்டைல) Qற்றும் நீங்கள் ஒஜேர பதிப்புரிடைQ 
டைவத்திருப்பவர் அல்ல, உங்கள் திட்#த்தின் 
உரிQத்டைத MIT ஐ Qாற்ற முடியாது. 
அடிப்படை#யில், அனுQதிப்பத்திர உரிQம், 
திட்#த்தின் பதிப்புரிடைQ டைவத்திருப்பவர்கள் 
உரிQங்கடை_ Qாற்ற முன்கூட்டிஜேய 
அனுQதியளித்தனர்.

உங்கள் திட்#த்தின் தற்ஜேபாடைதய பதிப்புரிடைQ 
டைவத்திருப்பவர்கள். நீங்கள் உங்கள் 
திட்#த்திற்கு ஒஜேர பங்களிப்பா_ராக இருந்தால், 
நீங்கள் அல்லது உங்கள் நிறுவனம் திட்#த்தின் 
ஒஜேர பதிப்புரிடைQ டைவத்திருப்பவர். நீங்கள் 
அல்லது உங்களுடை#ய நிறுவனம் விரும்பும் 
உரிடைQடைய நீங்கள் ஜேpர்க்கலாம் அல்லது 
Qாற்றலாம். இல்டைலவெயனில் உரிQங்கடை_ 
Qாற்றுவதற்கு உங்களி#ம் உ#ன்பாடு ஜேதடைவ 
என்று பிற பதிப்புரிடைQ டைவத்திருப்பவர்கள் 
இருக்கலாம். அவர்கள் யார்? உங்கள் திட்#த்தில் 
ஈடுபடும் Qக்கள் வெதா#ங்க ஒரு நல்ல இ#ம். 
ஆனால் சில pந்தர்ப்பங்களில் அந்த நபர்களின் 
முதலாளிகளின் பதிப்புரிடைQ டைவத்திருப்பர். 



சில pந்தர்ப்பங்களில் Qக்கள் குடைறந்த பட்p 
பங்களிப்புகடை_ Qட்டுஜேQ வெpய்துள்_னர், 
ஆனால் சில வரிகளின் கீழ் பதிப்புரிடைQக்கு 
உட்பட்# பங்களிப்பு இல்டைல என்பதற்கு 
கடுடைQயான Qற்றும் ஜேவகQான விதி இல்டைல. 
என்ன வெpய்ய? அது pார்ந்துள்_து. 
ஒப்பீட்#_வில் சிறிய Qற்றும் இ_ம் 
திட்#த்திற்காக, ஒரு சிக்கலில் உள்_ அடைனத்து 
உரிடைQயா_ர்களுக்கும் உரிQம் Qாற்றத்டைத 
ஏற்றுக்வெகாள்_ அல்லது இழு ஜேகாரிக்டைகடைய 
ஏற்றுக்வெகாள்வது pாத்தியQானதாக இருக்கலாம்.
வெபரிய Qற்றும் நீண்# கால திட்#ங்களுக்கு, 
நீங்கள் பல பங்களிப்பா_ர்கள் Qற்றும் 
அவர்க_து வாரிசுகடை_த் ஜேத# ஜேவண்டும். 
பயர்பாக்ஸ், தண்#ர்ஜேபர்ட் Qற்றும் அதனு#ன் 
வெதா#ர்புடை#ய வெQன்வெபாருட்கடை_ 
ஜேQம்படுத்த வெQாசில்லாவிற்கு ஆண்டுகள் (2001-
2006) எடுத்தது.

Qாற்றாக, உங்கள் தற்ஜேபாடைதய திறந்த மூல 
உரிQத்தால் அனுQதிக்கப்படும் சில 
நிபந்தடைனகளின் கீழ், சில உரிQங்களில் சில 
உரிQ Qாற்றங்களுக்கு முன்கூட்டிஜேய நீங்கள் 



பங்களிப்பா_ர்கள் (கூடுதல் பங்களிப்பு 
ஒப்பந்தம் வழியாக - பார்க்கவும்) ஒப்புக் 
வெகாள்_ முடியும். இது சிறித_வு உரிQங்கடை_ 
Qாற்றியடைQக்கும் சிக்கலான Qாற்றத்டைத 
Qாற்றுகிறது. உங்களுடை#ய வழக்கறி£ர்களின் 
உதவியு#ன் உங்களுக்கு அதிக உதவி 
ஜேதடைவப்ப#லாம், ஜேQலும் உங்கள் திட்#த்தின் 
உரிடைQயா_ரின் உரிடைQயா_ர் Qாற்றத்டைத 
நிடைறஜேவற்றும்ஜேபாது நீங்கள் வெதளிவாகத் 
வெதரிவிக்க ஜேவண்டும்.

7. எனது திட்#த்திற்கு கூடுதல்
பங்களிப்பு ஒப்பந்தம்

ஜேவண்டுQா?

அஜேநகQாக இல்டைல. வெபரும்பாலான திறந்த 
மூல திட்#ங்களுக்கு,திறந்த மூல உரிQம் 
உட்குறிப்பாக (பங்களிப்பா_ர்களி#மிருந்து) 



Qற்றும் வெவளியில் (Qற்ற 
பங்களிப்பா_ர்களுக்கும் பயனர்களுக்கும்) 
உரிQம் வழங்கப்படுகிறது. உங்கள் திட்#ம் 
கிட்ஹப்பில் இருந்தால், கிட்ஹப் ஜேpடைவ 
விதிமுடைறகள் 
“inbound=outbound” வெவளிப்படை#யான 
இயல்புநிடைல.

ஒரு கூடுதல் பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் - 
வெபரும்பாலும் ஒரு பங்களிப்பு உரிQ ஒப்பந்தம் 
(CLA) - திட்#ம் பராQரிப்பா_ர்களுக்கு நிர்வாக 
ஜேவடைல உருவாக்க முடியும். திட்#ம் Qற்றும் 
வெpயல்படுத்தலில் ஒரு ஒப்பந்தம் எவ்வ_வு 
ஜேவடைல வெpய்கிறது என்படைதப் வெபாறுத்தது. ஒரு 
எளிய உ#ன்படிக்டைக பங்களிப்பா_ர்கள், 
திட்#த்தின் திறந்த மூல உரிQத்தின் கீழ் 
பங்களிப்பு வெpய்வதற்கு அவசியQான 
உரிடைQகள் இருப்பதாக ஒரு வெpாடுக்கு மூலம் 
உறுதிப்படுத்திக்வெகாள்_ ஜேவண்டும். ஒரு 
சிக்கலான ஒப்பந்தம், பங்களிப்பா_ர்களின் 
முதலாளிகளி#மிருந்து pட்#ப்பூர்வ Qதிப்பாய்வு
Qற்றும் டைகவெயாப்பமி# ஜேவண்டும்.

https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#6-contributions-under-repository-license
https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/#6-contributions-under-repository-license


ஜேQலும், “காகித ஜேவடைலப்பாடு” ஜேpர்ப்பதன் 
மூலம், சிலர் ஜேதடைவயற்றவர்கள், புரிந்து 
வெகாள்_ முடியாதவர்கள், அல்லது 
நியாயQற்றவர்க_ாக இருக்கிறார்கள் 
(உ#ன்படிக்டைக வெபறுபவர் 
பங்களிப்பா_ர்கடை_க் காட்டிலும் அதிகQான 
உரிடைQகள் வெபற்றால் அல்லது திட்#த்தின் 
திறந்த மூல உரிQத்தின் மூலம்), ஒரு கூடுதல் 
பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் திட்#த்தின் pமூகத்திற்க 
பிரதிகூலQானது.

நாம் CLA ஐ Node.js க்கு அகற்றிஜேனாம். இடைத 
வெpய்வதால், Node.js பங்களிப்பா_ர்களுக்கு 
நுடைழவுக்கான தடை#டைய குடைறக்கிறது, இதனால்
பங்களிப்பு த_த்டைத அதிகரிக்கிறது.



— @bcantrill, “Node.js பங்களிப்புகடை_ 
அதிகரிக்கிறது”

உங்கள் திட்#த்திற்கான கூடுதலான பங்களிப்பு 
ஒப்பந்தத்டைத நீங்கள் பரிசீலிக்க விரும்பும் சில 
சூழ்நிடைலகளில் பின்வருவன அ#ங்கும்:

•உங்கள் வழக்கறி£ர்கள் 
பங்களிப்பவர்கள் எல்ஜேலாரும் 
பங்களிப்பு விதிமுடைறகடை_ 
வெவளிப்படை#யாக ஏற்றுக்வெகாள்_ 
ஜேவண்டும் (டைகவெயாப்பமி#ல், 
இயக்கடைல அல்லது மு#க்கடைல) திறந்த 
மூல உரிQம் தாஜேன ஜேபாதுQானது அல்ல 
(இருப்பினும் கூ#!). இது Qட்டுஜேQ 
கவடைலயாக இருந்தால், திட்#த்தின் 
திறந்த மூல உரிQத்டைத உறுதிப்படுத்தும் 
பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் ஜேபாதுQானதாக 
இருக்க ஜேவண்டும். JQuery தனிநபர் 
பங்களிப்பா_ர் உரிQ 
ஒப்பந்தம் இலகுரக கூடுதல் பங்களிப்பு 
ஒப்பந்தத்தின் சிறந்த உதாரணம். சில 

https://contribute.jquery.org/CLA/
https://contribute.jquery.org/CLA/
https://contribute.jquery.org/CLA/
https://contribute.jquery.org/CLA/
https://www.joyent.com/blog/broadening-node-js-contributions
https://www.joyent.com/blog/broadening-node-js-contributions
https://github.com/bcantrill


திட்#ங்கள், ஒரு உருவாக்குபவர் துவக்க 
pான்றிதழ் ஒரு Qாற்று இருக்க முடியும்.

•உங்கள் திட்#ம் ஒரு வெவளிப்படை#யான
ஆதார உரிடைQடையப் பயன்படுத்துகிறது, 
இது ஒரு வெவளிப்படை#யான காப்புரிடைQ
வழங்கடைல (MIT ஜேபான்றடைவ) 
உள்_#க்குவதில்டைல, ஜேQலும் 
அடைனத்து 
பங்களிப்பா_ர்களி#மிருந்தும் ஒரு 
காப்புரிடைQ வழங்கல் உங்களுக்கு 
ஜேதடைவப்படுகிறது, அவர்களில் சிலர் 
உங்களி#முள்_ வெபரிய காப்புரிடைQ 
பிரிவில் உள்_ நிறுவனங்களுக்கு 
ஜேவடைல வெpய்யலாம், உங்கடை_ அல்லது 
திட்#த்தின் Qற்ற பங்களிப்பா_ர்கள் 
Qற்றும் பயனர்கள் குறி 
டைவக்கலாம். அப்பாச்சி உரிடைQயா_ர் 
உரிQ ஒப்பந்தம் வெபாதுவாகப் 
பயன்படுத்தப்படும் கூடுதலான 
பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் ஆகும், இது 
அப்பாச்சி உரிQம் 2.0 இல் காணப்பட்# 

https://www.apache.org/licenses/icla.pdf
https://www.apache.org/licenses/icla.pdf
https://github.com/probot/dco
https://github.com/probot/dco


ஒரு காப்புரிடைQ Qானியத்டைத 
பிரதிபலிக்கிறது.

•உங்கள் திட்#ம் நகவெலடுப்பு உரிQத்தின்
கீழ் உள்_து, ஆனால் நீங்கள் திட்#த்தின் 
தனியுரிQ பதிப்புகடை_ விநிஜேயாகிக்க 
ஜேவண்டும். உங்களி#ம் பதிப்புரிடைQடைய
வழங்குவதற்கு அல்லது பங்களிப்பு 
உரிQத்டைத உங்களுக்கு வழங்க (ஆனால் 
வெபாதுQக்கள் அல்ல) உங்களுக்கு 
ஒவ்வெவாரு பங்கா_ருக்கும் 
ஜேதடைவப்படும். Qாங்ஜேகா பங்களிப்பா_ர்
ஒப்பந்தம் என்பது இந்த வடைக 
ஒப்பந்தத்தின் ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

•உங்கள் திட்#ம் அதன் வாழ்நாளில் 
உரிQங்கடை_ Qாற்ற ஜேவண்டும் Qற்றும் 
பங்களிப்பா_ர்களுக்கு அத்தடைகய 
Qாற்றங்களுக்கு முன்கூட்டிஜேய ஒப்புக் 
வெகாள்_ ஜேவண்டும் என்று நீங்கள் 
நிடைனக்கிறீர்கள்.

https://www.mongodb.com/legal/contributor-agreement
https://www.mongodb.com/legal/contributor-agreement


உங்கள் திட்#த்தில் கூடுதலான பங்களிப்பு 
ஒப்பந்தத்டைத நீங்கள் பயன்படுத்த 
ஜேவண்டியிருந்தால், பங்களிப்பு திடைpதிருப்படைல
குடைறக்க CLA உதவியா_ர் ஜேபான்ற ஒரு 
ஒருங்கிடைணப்டைபப் பயன்படுத்துங்கள்.

8. எனது நிறுவனத்தின் pட்#
குழு என்ன அறிந்து வெகாள்_

ஜேவண்டும்?

ஒரு நிறுவனம் பணியா_ராக ஒரு திறந்த மூல 
திட்#த்டைத வெவளியிடுகிறீர்கள் என்றால், 
முதலில், உங்கள் pட்# குழு உங்களுக்கு ஒரு 
திட்#த்டைத திறக்கிறது என்படைத அறிந்திருக்க 
ஜேவண்டும்.

சிறந்த அல்லது ஜேQாpQான, அது ஒரு தனிப்பட்#
திட்#த்டைத கூ# அவர்களுக்கு 

https://github.com/cla-assistant/cla-assistant
https://github.com/cla-assistant/cla-assistant


வெதரியப்படுத்துங்கள். உங்கள் நிறுவனத்து#ன் 
ஒரு “பணியா_ர் ஐபி உ#ன்படிக்டைக” 
உங்களி#ம் உள்_து, அடைவ உங்கள் 
திட்#ங்கடை_ சில கட்டுப்பாட்டிற்குக் 
வெகாடுக்கின்றன, குறிப்பாக நிறுவனத்தின் 
வணிகத்து#ன் வெதா#ர்புடை#யதாக இருந்தால் 
அல்லது நீங்கள் திட்#த்டைத உருவாக்க எந்த 
நிறுவன வ_ங்கடை_யும் பயன்படுத்த 
ஜேவண்டும். உங்கள் நிறுவனம் உங்கடை_ 
அனுQதிக்க ஜேவண்டும், ஏற்கனஜேவ ஒரு ஊழியர் 
நட்பு ஐபி ஒப்பந்தம் அல்லது ஒரு நிறுவன 
வெகாள்டைக மூலம் ஏற்கனஜேவ இருக்கலாம். 
இல்டைலவெயன்றால், நீங்கள் ஜேபச்சுவார்த்டைத 
ந#த்தலாம் (உதாரணQாக, உங்களுடை#ய 
திட்#ம் நிறுவனத்தின் வெதாழில்முடைற கற்றல் 
Qற்றும் வ_ர்ச்சி இலக்குகடை_ உங்களுக்கு 
உதவுகிறது) அல்லது நீங்கள் ஒரு சிறந்த 
நிறுவனத்டைத கண்டுபிடிக்கும் வடைர உங்கள் 
திட்#த்தில் பணிபுரிய ஜேவண்#ாம்.

நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு திட்#த்டைத 
திறந்தால், கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு 
வெதரியப்படுத்தவும். உங்கள் pட்# குழு 



ஏற்கனஜேவ உங்கள் உரிடைQயா_ர்களின் 
அனுQதிப்பத்திரங்களு#ன் இணங்குடைகயில் 
உங்கள் திட்#த்டைத உறுதி வெpய்வடைத 
உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் நிறுவனத்தின் 
வணிகத் ஜேதடைவகள் Qற்றும் நிபுணத்துவத்டைத 
அடிப்படை#யாகக் வெகாண்டிருக்கும் திறந்த மூல 
உரிQம் (ஒருஜேவடை_ கூடுதல் பங்களிப்பு 
ஒப்பந்தம்) ஆகியவற்றிற்கான வெகாள்டைககள் 
ஏற்கனஜேவ உள்_ன. இல்டைலவெயன்றால், 
நீங்களும் அவர்கள் அதிர்ஷ்#மும் உள்_வர்கள்! 
உங்களுடை#ய pட்# குழு உங்களு#ன் 
பணியாற்ற ஆர்வQாக இருக்க ஜேவண்டும். சில 
விஷயங்கடை_ பற்றி சிந்திக்க:

•மூன்றாம் கட்சி வெபாருள்: உங்கள் 
திட்#த்டைத Qற்றவர்கள் உருவாக்கிய 
நம்பகத்தன்டைQ வெகாண்டிருக்கிறார்க_ா 
அல்லது Qற்றவர்களின் குறியீடு 
அ#ங்கும் அல்லது 
பயன்படுத்துகிறார்க_ா? இடைவ திறந்த 
மூலQாக இருந்தால், நீங்கள் 
வெபாருள்களின் திறந்த மூல 



உரிQங்களுக்கு இணங்க ஜேவண்டும். இது
மூன்றாம் தரப்பு திறந்த மூல 
உரிQங்கடை_ (ஜேQஜேல பார்க்கவும்) 
ஜேவடைல வெpய்யும் உரிQத்டைதத் 
ஜேதர்ந்வெதடுப்பதில் வெதா#ங்குகிறது. 
மூன்றாம் தரப்பு திறந்த மூல 
உள்_#க்கத்டைத Qாற்றியடைQக்கிறீர்கள் 
அல்லது விநிஜேயாகிக்கிறீர்கள் என்றால், 
உங்கள் pட்# குழு நீங்கள் பதிப்புரிடைQ 
அறிவிப்புகடை_த் வெதா#ர்ந்து மூன்றாம் 
தரப்பு திறந்த மூல உரிQத்தின் ஏடைனய 
நிடைலடைQகடை_ pந்திக்கிறீர்கள் என்படைத
அறிய விரும்புகிஜேறன். உங்கள் திட்#ம் 
திறந்த மூல உரிQம் இல்லாத 
Qற்றவர்களின் குறியீட்டை#ப் 
பயன்படுத்தினால், மூன்றாம் தரப்பு 
பராQரிப்பா_ர்கடை_ திறந்த மூல 
உரிQத்டைத ஜேpர்க்க ஒருஜேவடை_ நீங்கள் 
ஜேகட்கலாம், Qற்றும் நீங்கள் ஒன்டைற 
வெபற முடியாது என்றால், உங்கள் 
திட்#த்தில் தங்கள் குறியீடு பயன்படுத்தி
நிறுத்துங்கள்.

https://choosealicense.com/no-license/#for-users
https://choosealicense.com/no-license/#for-users


•வாணிப ரகசியம்: நிறுவனம் வெபாது 
Qக்களுக்கு கிடை#க்க விரும்பாத 
திட்#த்தில் ஏஜேதனும் உள்_தா என்று 
கருதுங்கள். அப்படியானால், உங்கள் 
திட்#த்தின் மீதத்டைத நீங்கள் திறக்க 
முடியும், நீங்கள் தனிப்பட்# முடைறயில் 
டைவக்க விரும்பும் வெபாருள் 
பிரித்வெதடுத்த பிறகு.

•காப்புரிடைQ: உங்களுடை#ய நிறுவனம் 
உங்கள் காப்புரிடைQடைய திறந்தால், 
உங்கள் திட்#ம் பகிரங்கQான 
வெவளியீடு இருக்குQா? 
துரதிருஷ்#வpQாக, நீங்கள் காத்திருக்கக் 
கூடும் (அல்லது நிறுவனம் 
விண்ணப்பத்தின் £ானத்டைத 
Qறுபரிசீலடைன வெpய்யும்). வெபரிய 
காப்புரிடைQ பிரிவில் உள்_ 
நிறுவனங்களின் 
பணியா_ர்களி#மிருந்து உங்கள் 
திட்#ப்பணியில் பங்களிப்புகடை_ 
எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்றால், 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_disclosure
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_disclosure


பங்களிப்பா_ர்களி#மிருந்து (Apache 2.0 
அல்லது GPLv3 ஜேபான்றடைவ) 
பங்களிப்பா_ர்களி#மிருந்து 
வெவளிப்படை#யான காப்புரிடைQ 
Qானியத்து#ன், அல்லது கூடுதல் 
பங்களிப்பு ஒப்பந்தம் (அல்லது கூடுதல் 
பங்களிப்பு ஒப்பந்தம்) ஜேQஜேல பார்க்க).

•வர்த்தக முத்திடைரகள்: உங்கள் 
திட்#த்தின் வெபயர் ஏற்கனஜேவ இருக்கும் 
வர்த்தக முத்திடைரகளு#ன் ஜேQாதல் 
இல்டைல என pரி பாருங்கள். நீங்கள் 
திட்#த்தில் உங்கள் வெpாந்த நிறுவன 
வர்த்தக சின்னங்கடை_ப் 
பயன்படுத்தினால், அது எந்த 
ஜேQாதடைலயும் ஏற்படுத்தாது என்படைதச் 
pரிபார்க்கவும். FOSSmarks இலவp Qற்றும்
திறந்த மூல திட்#ங்களின் சூழலில் 
வணிக முத்திடைரகடை_ புரிந்து வெகாள்_ 
நடை#முடைற வழிகாட்டியாகும்.

•தனியுரிடைQ: பயனர்கள் குறித்த 
தரவுகடை_ உங்கள் திட்#ம் 

http://fossmarks.org/
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://opensource.guide/ta/starting-a-project/#%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D


ஜேpகரிக்கிறதா? நிறுவனம் 
ஜேpடைவயகங்களுக்கு “வெதாடைலஜேபசி 
வீடு”? நிறுவன pட்#ங்கள் Qற்றும் புற 
ஒழுங்குமுடைறகளு#ன் இணங்குQாறு 
உங்கள் pட்# குழு உங்களுக்கு உதவும்.

உங்கள் நிறுவனத்தின் முதல் திறந்த மூல 
திட்#த்டைத வெவளியிடுகிறீர்கள் என்றால், ஜேQஜேல 
உள்_டைத வி# அதிகQானடைத வி# அதிகQாக 
உள்_து (ஆனால் கவடைல ஜேவண்#ாம், 
வெபரும்பாலான திட்#ங்கள் எந்த முக்கிய 
கவடைலயும் எழுப்பக்கூ#ாது).

நீண்# காலQாக, உங்கள் pட்# குழு நிறுவனம், 
திறந்த மூலத்தில் அதன் ஈடுபாட்டிலிருந்து 
நிறுவனத்தின் உதவிடைய அதிகரிக்க உதவ 
முடியும், ஜேQலும் பாதுகாப்பாக இருக்கவும்:

•E பணியா_ர் பங்களிப்பு 
வெகாள்டைககள்: உங்கள் பணியா_ர்கள் 
மூல திட்#ங்கடை_ திறக்க எப்படி 
உதவுகிறது என்படைதக் குறிப்பிடும் ஒரு 
வெபருநிறுவனக் வெகாள்டைகடைய 



உருவாக்குங்கள். ஒரு வெதளிவான 
வெகாள்டைக உங்கள் ஊழியர்களிடை#ஜேய 
குழப்பத்டைத குடைறக்கும் Qற்றும் 
நிறுவனங்களின் சிறந்த வட்டி, 
அவர்க_து ஜேவடைலகள் அல்லது 
தங்களின் இலவp ஜேநரத்திஜேலா, மூல 
திட்#ங்கடை_ திறக்க உதவுகிறது. A good 
example is Rackspace’s Model IP and Open 
Source Contribution Policy.

ஒரு இடைணப்பு#ன் வெதா#ர்புடை#ய ஐபி 
முகவரிடைய ஊழியர் அறிவுத் த_ம் Qற்றும் புகழ்
உருவாக்குகிறது. அந்த நிறுவனம் அந்த 
ஊழியரின் வ_ர்ச்சியில் முதலீடு வெpய்யப்பட்டு, 
அதிகாரQளித்தல் Qற்றும் சுயாட்சிடைய 
உருவாக்குவதற்கான உணர்வுகடை_ 

https://processmechanics.com/2015/07/22/a-model-ip-and-open-source-contribution-policy/
https://processmechanics.com/2015/07/22/a-model-ip-and-open-source-contribution-policy/


உருவாக்குகிறது என்படைத இது காட்டுகிறது. 
இந்த நன்டைQகள் அடைனத்தும் உயர்ந்த Qன 
வலிடைQயயும், சிறந்த பணியா_ருக்கும் 
தக்கடைவக்கும்.

— @vanl, “Qாதிரி ஐபி Qற்றும் திறந்த மூல 
பங்களிப்பு வெகாள்டைக”

•எடைத வெவளியிடுவது: (கிட்#த்தட்#) 
எல்லாவற்டைறயும்? உங்கள் pட்# குழு 
புரிந்துவெகாண்டு உங்கள் நிறுவனத்தின் 
திறந்த மூஜேலாபாயத்தில் முதலீடு 
வெpய்திருந்தால், உங்கள் முயற்சிகடை_ 
தடுப்படைத காட்டிலும் உதவி வெpய்ய 
முடியும்.

•இணக்கம்: உங்கள் நிறுவனம் திறந்த 
மூல திட்#ங்கடை_ 
வெவளியி#ாவிட்#ாலும், அது Qற்றவரின் 
திறந்த மூல வெQன்வெபாருள் 
பயன்படுத்துகிறது. விழிப்புணர்வு 
Qற்றும் வெpயல்முடைற தடைலவலி, 

https://www.linuxfoundation.org/blog/2015/06/why-companies-that-use-open-source-need-a-compliance-program/
https://www.linuxfoundation.org/blog/2015/06/why-companies-that-use-open-source-need-a-compliance-program/
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
http://tom.preston-werner.com/2011/11/22/open-source-everything.html
https://processmechanics.com/2015/07/22/a-model-ip-and-open-source-contribution-policy/
https://processmechanics.com/2015/07/22/a-model-ip-and-open-source-contribution-policy/
https://github.com/vanl


தயாரிப்பு தாQதங்கள் Qற்றும் வழக்குகள்
ஆகியவற்டைற தடுக்கலாம்.

நிறுவனங்கள் [“இடைpவு தருகிற” and 
“அளிப்புரிடைQ”] வடைககடை_ வெபாருந்தும் 
வடைகயில் உரிQம் Qற்றும் இணக்கம் 
மூஜேலாபாயம் இருக்க ஜேவண்டும். நீங்கள் 
பயன்படுத்தும் திறந்த மூல வெQன்வெபாருளுக்கு 
வெபாருந்தும் உரிQ விதிகளின் பதிவுகடை_ 
டைவத்து இது வெதா#ங்குகிறது - 
துடைணக்குழுக்கள் Qற்றும் pார்புகள் உட்ப#.

— வெஹதர் மீக்கர், “திறந்த மூல வெQன்வெபாருள்: 
இணக்கம் அடிப்படை#கள் Qற்றும் சிறந்த 
நடை#முடைறகள்”

•காப்புரிடைQ: உங்கள் நிறுவனம் திறந்த 
கண்டுபிடிப்பு கட்#டைQப்பு, முக்கிய 
திறந்த மூல திட்#ங்கடை_ உறுப்பினர்கள்
பயன்படுத்துவடைதப் பாதுகாக்க ஒரு 
பகிரப்பட்# தற்காப்பு 
காப்புப்பத்திரத்தில் ஜேpர விரும்பலாம் 

https://www.openinventionnetwork.com/
https://www.openinventionnetwork.com/
https://techcrunch.com/2012/12/14/open-source-software-compliance-basics-and-best-practices/
https://techcrunch.com/2012/12/14/open-source-software-compliance-basics-and-best-practices/
https://techcrunch.com/2012/12/14/open-source-software-compliance-basics-and-best-practices/


அல்லது பிற Qாற்று காப்புரிடைQ 
உரிQங்கடை_ ஆராயலாம்.

•ஆட்சி முடைற: குறிப்பாக, ஒரு 
திட்#த்டைத நிறுவனத்திற்கு வெவளியில் 
ஒரு pட்# நிறுவனத்தி#ம். வெகாண்டு 
வெpல்வது

https://opensource.guide/ta/leadership-and-governance/#%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81-%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BE
https://opensource.guide/ta/leadership-and-governance/#%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95-%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81-%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BE
https://www.eff.org/document/hacking-patent-system-2016
https://www.eff.org/document/hacking-patent-system-2016
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